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A.1. MINUTA DA ATA N.º 34
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, 
para o ano de 2016", aprovado por Maioria, com 04 
votos contra (03 da CDU e 01 do BE) e 44 Votos a 
favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presi-
dentes de Junta de Freguesia / PS, 08 do PSD, 06 
do Movimento Independente "Juntos por Gaia", 02 
do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
2) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao contrato-programa a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e as "Aguas e 
Parque Biológico de Gaia EM, SA" para 2015, para 
definição	das	condições	a	que	as	partes	se	obrigam	
pela prossecução das atividades do Parque Bioló-
gico, no período compreendido entre 01 de janei-
ro a 30 de junho de 2015, pela não concretização 
plena da internalização deliberada na reunião da 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia de 04 
de dezembro de 2014", aprovado por Maioria, com 
05 abstenções (03 da CDU e 02 do CDS-PP) e 43 
votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 08 do PSD, 
06 do Movimento Independente "Juntos por Gaia", 
01 do BE e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos Gulpilhares/Valadares).
3) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à minuta de contrato interadministrativo de 
delegação de competências relacionadas com o sis-
tema de mobilidade e serviço público de transporte 
de passageiros, a celebrar entre a Área Metropoli-
tana do Porto e o Município de Vila Nova de Gaia", 
aprovado por Maioria, com 03 votos contra da CDU 
e 45 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 08 do 
PSD, 06 do Movimento Independente "Juntos por 
Gaia", 02 do CDS-PP, 01 do BE e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 18 minutos 
do dia 14 de dezembro de 2015, da qual se lavrou 
a presente Minuta da Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi 
aprovada por Unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.2. MINUTA DA ATA N.º 35
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 33 de 26.11.2015, aprovada por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º34.° 
do CPA.
2) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta de Alteração ao Re-
gimento da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia aprovado por Unanimidade.
3) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto	à	adjudicação	da	operação	de	financiamento	
de um empréstimo de curto prazo até ao montante 
de € 7,500,000,00, na modalidade de conta cor-
rente, à Caixa Geral de Depósitos, nos termos da 
sua proposta de taxa de juro indexada à Euribor a 
6 meses acrescida de um spread de 0,83%, a pagar 
juros	 postecipadamente,	 no	final	 de	 cada	 trimes-
tre, por ser a proposta mais vantajosa e cumprir 
as	condições	pré-fixadas	pelo	Município",	aprovado	
por Unanimidade.
4) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à alienação em Hasta Pública dos lotes 
n.ºs 29, 55, 61 e 66 do loteamento municipal da 
"Quinta Amarela", também conhecida como "Quin-
ta da Velha", na União de Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nas condições gerais previstas no Edi-
tal e no Regulamento anexos à Informação INT-
-CMVNG/'2015/31107 de 27-11-2015", aprovado 
por Unanimidade.
5) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Plano e Orçamento, as Normas de Exe-
cução Orçamental e o Mapa de Pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia, para 2016", aprovado por 
Maioria, com 06 votos contra (04 do PSD e 02 do 
CDS-PP), 04 abstenções (03 da CDU e 01 do BE) e 
36 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 02 do 
PSD (Presidentes da Junta de Freguesia de Arcozelo 
e da Madalena), 06 do Movimento Independente 
"Juntos por Gaia" e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares)
6) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira	do	Município.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01 horas e 35 minutos 
do dia 30 de dezembro de 2015, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
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va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

B.1 ATA N.º 26
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
14 DE DEZEMBRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
-	O	Senhor	Vereador	Dr.	Delfim	Manuel	Magalhães	
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues. 
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças, Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 45 MINU-
TOS.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉVIO N.º 1
O Senhor Presidente da Câmara verteu para a ata 
da presente reunião, atendendo à importância do 
assunto, o texto da nota informativa sobre o pro-
cesso da VL9, que consta do ponto 55, já do conhe-
cimento dos Senhores Vereadores, e que se trans-
creve:
“NOTA INFORMATIVA – PROCESSO VL9 -JOSÉ MI-
GUEL & IRMÃO, LDA (Proc. nº 1173/06.4BEPRT do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto)
I – Em 2002, a Câmara assina um contrato com 
a Sociedade JOSÉ MIGUEL & IRMÃO, LDA, para a 
cedência dos terrenos para a construção da VL9, na 
contrapartida de construir as obras de infraestrutu-
ração do dito terreno ou, em alternativa, pagar 10 
mil euros por dia à referida Sociedade.
II – Durante cerca de 3 anos (entre 2002 e 2005), 
a Câmara não construiu as infraestruturas nem pa-
gou a indemnização.

B. CÂMARA MUNICIPAL
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III - Em Maio de 2006 a José Miguel & Irmão, Lda e 
outros intentam ação administrativa comum pedin-
do a condenação do Município a pagar-lhe a quan-
tia de € 3.690.000,00 (três milhões seiscentos e 
noventa mil euros), acrescida de € 10.000,00 (dez 
mil euros) por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e 
até conclusão das obras a que se obrigara. A ação 
correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto com o nº 1173/06.4 BEPRT. 
IV	 -	 Foi	 proferida	 sentença,	 notificada	 em	
26/01/2011, que julgou a ação parcialmente proce-
dente e condenou o Município a pagar à José Miguel 
& Irmão, Lda e outros a quantia de € 9.076.925,00 
(nove milhões setenta e seis mil novecentos e vinte 
e cinco euros) a título de indemnização por danos 
patrimoniais, acrescida de juros à taxa legal desde 
a citação até efetivo e integral pagamento.
V – Foi interposto pelo Município recurso para o Tri-
bunal Central Administrativo Norte que, por Acór-
dão de 14 de março de 2013, manteve a conde-
nação do Município e obrigou-o ainda a atualizar o 
montante da indemnização desde 2002 até à data 
da citação, ocorrida em 08.06.2006.
VI – O novo mandato 2013-2017 iniciou-se em Ou-
tubro de 2013, tendo como Presidente Eduardo Ví-
tor Rodrigues.
VII – Foi interposto pelo Município recurso ordinário 
para uniformização de jurisprudência para o Ple-
no da Seção do Contencioso Administrativo do Su-
premo Tribunal Administrativo que, por Acórdão de 
3.7.2014, dele não tomou conhecimento.
VIII – Foi interposto pelo Município recurso da de-
cisão do STA para o Tribunal Constitucional, que 
veio a ser admitido por despacho de 25/09/2014, 
desconhecendo-se que tenha sido proferido o res-
petivo Acórdão.
IX – Entretanto, foi requerida por José Miguel & Ir-
mão, Ld.ª e outros a execução do Acórdão, e o Mu-
nicípio	foi	notificado	em	24	/04/2014	para	deduzir	
oposição à execução, o que veio a fazer.
X	–	Em	Outubro	de	2015	foi	o	Município	definitiva-
mente condenado nos seguintes termos:
a) A pagar aos ora exequentes, a quantia de 
9.076.925,00€, atualizada de acordo com os ín-
dices anuais de preços no consumidor, publicados 
pelo INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, va-
lor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa 
legal, desde a citação e até integral pagamento, 
dentro do prazo de 30 dias;
b) A reconhecer o direito de construção nos ter-
renos dos ora exequentes delimitados a azul na 
Planta n.º III, anexa ao contrato, designados por 
“área urbanizável”, numa área de 81.269 m2, ten-
do	em	conta	as	condicionantes	definidas,	isto	é,	os	
projetos respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e 
a solução urbanística preconizada seja aquela que 
consta no plano de urbanização da área envolvente 
da VL9, em elaboração à data do contrato, dentro 

do prazo de 45 dias.
XI - Como resulta inequivocamente da sentença, 
tal valor indemnizatório equivale ao montante que 
o Município teria de despender em 2002, segun-
do cálculos dos serviços da autarquia, caso optasse 
pela expropriação dos terrenos, tendo resultado do 
incumprimento	definitivo,	pelo	Município,	da	obri-
gação de realização das obras de urbanização a 
que se obrigou perante José Miguel & Irmão. Aliás, 
nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obri-
gava-se a pagar um montante indemnizatório de 
10 mil euros por dia; não fez as obras nem pagou 
o montante; daí o processo que agora culmina e a 
indemnização.
XII – Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cum-
priu a sentença no que respeita à alínea b), ou seja, 
reconheceu o direito de construção nos terrenos 
dos ora exequentes (assunto constante da agenda 
da reunião de Câmara de 14 de Dezembro).
XIII – Desde a data da sentença, está o Município 
a	preparar	o	programa	de	saneamento	financeiro,	
que vai permitir o pagamento. Como se imagina, 
a Câmara não dispõe de 14 milhões de euros para 
pagar de imediato a sentença, mas está a fazer 
tudo, pela primeira vez neste processo, para cum-
prir a decisão judicial, respeitando os direitos dos 
lesados. O primeiro documento será apresentado a 
reunião de Câmara a 14 de Dezembro (não é uma 
decisão do Presidente, mas do órgão executivo) e a 
proposta	final	seguirá	no	dia	4	de	Janeiro	de	2016.
XIV – Pelo caminho, foi a Câmara alvo de ameaças 
de penhora de IMI, de outdoors colocados na via 
pública e de entrevistas sucessivas, pensando des-
sa forma pressionar o pagamento. A Câmara só pa-
gará quando tudo estiver encerrado, de acordo com 
a lei. É nesse sentido que estamos a trabalhar, com 
empenho e imunes a pressões. Quererá o lesado 
que a Câmara pague em 30 dias o que não pagou 
em 14 anos. Mas a Câmara não pode recorrer a 
“empréstimos por baixo da mesa”, a adiantamen-
tos	com	juros	bonificados	ou	a	estratégias	de	usura	
com dinheiros de outros, num modelo “Dona Bran-
ca”, porque isso é fraude. Seria mais veloz, mas é 
fraude.
XV	–	Assim,	fica	claro	o	seguinte:
 - este é o primeiro momento em que o assunto 
está verdadeiramente a ser encaminhado para um 
desfecho digno.
- nestes 2 anos de mandato não foi assumida ne-
nhuma diligência dilatória sobre o processo, mas 
tão-só o pedido de concretização das modalidades 
de indemnização e o reconhecimento de que não é 
possível pagar no imediato aquilo que nunca deve-
ria ter acontecido e que não foi pago durante anos 
consecutivos.
- a Câmara, nestes 2 anos, tentou resolver o assun-
to, mas não tem condições para pagar de imedia-
to estas verbas astronómicas, porque isso não se 
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faz por despacho, nem por produção de notas na 
máquina fotocopiadora, mas por um procedimento 
legal,	administrativo	e	financeiro	incompatível	com	
um prazo tão curto para pagar uma verba tão avul-
tada.
- as instituições não se podem resignar a estes mo-
delos de pressão sobre pessoas lesadas durante 
anos e que, pelos vistos, foram alvo de modelos 
inadmissíveis de negociação.
- só este histórico pode fazer perceber o desespero 
do dito senhor José Miguel, com o qual a Câmara se 
solidariza, por não deixar de reconhecer muita ra-
zão ao dito senhor pelo comportamento da Câmara 
neste processo, mas reconhecendo ao mesmo tem-
po que este Executivo é alheio ao processo e só tem 
tentado resolvê-lo. O que julgo não ser aceitável 
é vociferar todo esse desespero contra quem não 
esteve envolvido nas origens do processo e é, em 
certa medida, igualmente vítima do mesmo.
 - uma coisa é certa: não é aceitável nenhum mo-
delo de chantagem contra quem quer que seja, ain-
da mais quando a Câmara teve toda a culpa na for-
ma como gerou este assunto; isso é crime; e não é 
aceitável nenhuma utilização de expedientes, seja 
por	instrumentos	financeiros,	seja	por	modelos	de	
utilização informal de dinheiro “tipo Dona Branca”, 
que	mais	não	são	do	que	formas	de	crime	fiscal.
- mas também é certo que, independentemente 
de não termos uma forma de pagar 14 milhões de 
euros “do pé para a mão”, estamos a tratar de to-
das as diligências conducentes aos pagamentos, de 
acordo com a lei. Apenas o compreensível deses-
pero	da	Sociedade	pode	justificar	a	 imputação	de	
qualquer culpa a este Executivo camarário. 
- para além de continuar a tratar do processo de 
viabilização do pagamento, dentro do quadro legal 
em que o Município se move, enviei o conteúdo da 
entrevista ao Ministério Público, para que se averi-
guem os comportamentos que estão lá denuncia-
dos e sejam tomadas as providências pelas entida-
des competentes para avaliar os factos.
- nunca deixarei de defender os interesses do Mu-
nicípio, não me deixando afetar por estados de 
espírito ou por estratégias de exibição pública do 
processo.
- aliás, a este propósito, dei ordens para a publica-
ção integral das peças processuais no site da Câ-
mara Municipal, já não sujeitas a segredo de justi-
ça, numa lógica de transparência e visando o mais 
amplo esclarecimento do assunto por todos.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015.
O Presidente,
Eduardo Vítor Rodrigues”

PONTO PRÉVIO N.º 2
O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apresen-
tou, ao Sr. Presidente e aos membros do executivo, 
os Votos de Boas Festas e que esses votos sejam 

extensivos a todos os técnicos e funcionários da 
Câmara Municipal.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 25 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA (PÚBLICA) REALIZADA EM 23 DE 
NOVEMBRO DE 2015
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente	a	ata	nº	25	da	reunião	pública	de	
Câmara realizada em 23 de novembro de 2015.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE A UNIVERSIDADE DO MINHO, A CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A GAIURB, UR-
BANISMO E HABITAÇÃO
EDOC/2015/44243
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	1,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de colaboração a celebrar entre a 
Universidade do Minho, a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e a Gaiurb, Urbanismo e Habitação, 
nos termos protocolados.
PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO CELEBRADOS EN-
TRE OS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARVA-
LHOS, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS 
REIS, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE 
MELLO BREYNER, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VILA D’ESTE, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VA-
LADARES, O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, 
I.P.- CENTRO DISTRITAL DO PORTO E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – PARA APOIOS 
ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS COM NECESSIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECIAIS
EDOC/2015/57888
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	2,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var os protocolos de cooperação celebrados entre 
o Agrupamento de Escolas dos Carvalhos, Agrupa-
mento de Escolas de Soares dos Reis, Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner, Agrupamento 
de Escolas de Vila d’Este, Agrupamento de Escolas 
de Valadares, o Instituto de Segurança Social, I.P., 
o Centro Distrital do Porto e a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, para apoios especializados aos 
alunos com necessidades educativas especiais, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE A UNIVERSIDADE DO PORTO E O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA, PARA EXECUÇÃO DO PRO-
GRAMA “ACREDITA-TE”
EDOC/2015/55885
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	3,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de colaboração celebrado entre a 
Universidade do Porto e o Município de Vila Nova 
de Gaia, para execução do programa “Acredita-te”, 
nos termos protocolados.
PROTOCOLOS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E AS FARMÁCIAS SOLIDÁ-
RIAS - FARMÁCIA PESTANA E FARMÁCIA CENTRAL 
CARVALHOS, LDA
EDOC/2015/55764
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	4,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os protocolos a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Farmácia Pestana de Ana Maria 
Pestana da Silva e a Farmácia Central dos Carva-
lhos Ld.ª, no âmbito do projeto Gaia com Farmácias 
Solidárias, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
PARTILHA CORAGEM – ASSOCIAÇÃO JUVENIL, 
COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “JÁ 
T’EXPLICO”
EDOC/2015/57653
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	5,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Partilha Coragem 
– Associação Juvenil, com vista à implementação 
do projeto “Já T’Explico”, nos termos protocolados.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A MAIÊUTICA – COOPERA-
TIVA DE ENSINO SUPERIOR, C.R.L. PARA ORGA-
NIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE TRABALHO – CURSO TÉCNICO SU-
PERIOR PROFISSIONAL EM LAZER DESPORTIVO
EDOC/2015/58326
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	6,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Maiêutica – Cooperativa de Ensino Su-
perior CRL, para organização e implementação da 
formação em contexto de trabalho a desenvolver 
pelos	alunos	no	curso	técnico	superior	profissional	
em “Lazer Desportivo”, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA CELE-

BRADO ENTRE A ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALMEI-
DA GARRET, A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DA URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – PARA APOIOS 
ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS COM NECESSIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECIAIS
EDOC/2015/58263
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	7,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de cooperação e parceria celebrado en-
tre a Escola Secundária de Almeida Garrett; a As-
sociação dos Proprietários da Urbanização de Vila 
d’Este e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
para apoios especializados aos alunos com neces-
sidades educativas especiais, nos termos protoco-
lados.
ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA 
DA MADALENA
EDOC/2015/57358
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	8,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var alteração ao protocolo de colaboração celebra-
do entre o Município de Vila Nova de Gaia e José 
Queiroz de Sousa e Maria Luísa Ferreira da Silva, 
relativo à ampliação do cemitério da Freguesia da 
Madalena, nos termos informados.
CONTRATO PROMESSA DE CEDÊNCIA DE UMA PAR-
CELA DE TERRENO (AVENIDA DOS SANATÓRIOS) 
PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO DO NORTE A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O PROPRIE-
TÁRIO FERNANDO JORGE DA COSTA LEITE E SUA 
MULHER ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COS-
TA LEITE - DOAÇÃO DE PARCELA NA AVENIDA DO 
SANATÓRIO
EDOC/2015/58244
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	9,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-promessa de cedência de uma parcela 
de terreno (Avenida dos Sanatórios) para constru-
ção de acesso ao Centro de Reabilitação do Norte 
a celebrar entre o município de Vila Nova de Gaia e 
o proprietário Fernando Jorge da Costa Leite e sua 
mulher Adelaide Rosa Santos Coimbra Costa Leite, 
nos termos informados.
CONTRATO PROMESSA DE CEDÊNCIA DE TERRENO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE 
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FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO, 
PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VILAR DO PA-
RAÍSO 
EDOC/2015/58234
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	10,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.12.2015”
O Senhor Vereador Dr. Elísio Pinto fez uma corre-
ção à alínea b) da informação anexa, na qual, por 
lapso, consta “Madalena” e não “Vilar do Paraíso”.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato promessa de cedência de uma 
parcela de terreno, com a área de 5.777,85m2, 
destinada a ampliação do cemitério de Vilar do Pa-
raíso a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e a Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos pro-
postos.
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELATI-
VO À ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NO LUGAR DA 
TELHEIRA RASA, LOTE 14, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA, INSCRITO NA RESPETIVA MATRIZ URBANA 
SOB O ARTIGO 6604 - REQUERENTE: FUNDGER 
– SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO, S.A.
EDOC/2015/58246
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	11,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência relativo à alienação 
de prédio sito no Lugar da Telheira Rasa, Lote 14, 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos propostos.
PROGRAMA GAI@PRENDE+ - ANÁLISE JURÍDICA
EDOC/2015/56596
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	12,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 25.11.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
FESTIVAL MARÉS VIVAS - ANÁLISE JURÍDICA
EDOC/2015/56936
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	13,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.11.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“VESPAS DE NATAL”, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO VESPA CLUBE DE GAIA
EDOC/2015/56929
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	14,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Vespas 
de Natal”, solicitado pela Associação Vespa Clube 
de Gaia, nos termos informados.
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DOS LOTES 
N.ºS: 29, 55, 61 E 66 DO LOTEAMENTO MUNICI-
PAL DA QUINTA AMARELA, FREGUESIA DE GRIJÓ E 
SERMONDE
EDOC/2015/53490
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	15,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alienação em Hasta Pública dos lotes nºs 29, 55, 
61 e 66 do loteamento municipal da Quinta Amarela, 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nas con-
dições gerais previstas no Edital e no Regulamento 
anexos à Informação INT-CMVNG/2015/31107 de 
27-11-2015.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
TORRE DE CONTROLO – CENTRO NÁUTICO DE 
CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	16,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revogar 
a deliberação de 28 de agosto de 2013, descabi-
mentando o protocolo, sem prejuízo de, posterior-
mente, se efetuar novo protocolo com a Freguesia 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma e novo pro-
cedimento de ajuste direto, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO SEMANAL, DURANTE TODA A ÉPOCA DESPOR-
TIVA, DE 1 DE SETEMBRO DE 2015 A 31 DE JULHO 
DE 2016, DA PISCINA MUNICIPAL AURORA CUNHA 
SOLICITADO PELO GRUPO DE CANOAGEM DOS 
RESTAURADORES AVINTENSES
EDOC/2015/57801
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	17,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas de utilização da 
piscina municipal Aurora Cunha, durante a época 
desportiva de 1 de setembro de 2015 a 31 de julho 
de 2016, solicitado pelo Grupo de Canoagem dos 
Restauradores Avintenses, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
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PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MA-
TOS DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO VOCA-
CIONAL DE TÉCNICOS DE SEGURANÇA E SALVA-
MENTO EM MEIO AQUÁTICO
EDOC/2015/49746
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	18,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da Piscina de Maravedi, pelos alunos do 
curso vocacional de Técnicos de Segurança e Sal-
vamento em Meio Aquático, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos 
informados.
PROPOSTA DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATI-
VO A GARANTIR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, AO 
GRUPO DE DEPUTADOS QUE TEM ASSENTO NA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL PELO PARTIDO SOCIALISTA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	19,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, autori-
zar a contratação de pessoa singular, em regime 
de prestação de serviço, com efeitos a 1 de janeiro 
de	2016	e	até	final	do	mesmo	ano,	necessária	ao	
adequado funcionamento da Assembleia Municipal, 
devendo ser observados todos os demais procedi-
mentos de contratação pública impreteríveis para o 
efeito, bem como, aprovar o correspondente cader-
no de encargos, nos termos propostos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
AÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM Nº 709/13.9BE-
PRT DA UNIDADE ORGÂNICA 2, DO TRIBUNAL AD-
MINISTRATIVO E DAJ FISCAL DO PORTO – AUTOR: 
TERESA GILBERTA CORDEIRO CONTRA O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2015/56650
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	20,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.11.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA NORMA DE CON-
TROLO INTERNO 
EDOC/2015/43006
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	21,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Proposta de Alteração da Norma de Controlo In-
terno, nos termos da Informação nº 120/DAJ de 
30.11.2015.

RECLAMAÇÃO GRACIOSA EFETUADA PELA “INFRA-
ESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. – TAXA MUNICI-
PAL DE PROTEÇÃO CIVIL”, RELATIVA AO ANO DE 
2015 – INF.121/DAJ
EDOC/2015/47358
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	22,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa efetuada pela “Infraestrutu-
ras de Portugal, S.A.” referente à Taxa Municipal de 
Proteção Civil relativa ao ano de 2015, nos termos 
da Informação nº 121/DAJ de 01.12.2015.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUCENTE 
à CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO 
PRAZO (ATÉ AO MONTANTE DE 7.500.000,00 €) NA 
MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, NOS TERMOS 
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 49º E 50º, AMBOS 
DA LEI Nº 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO – ADJU-
DICAÇÃO À CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
EDOC/2015/54662
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	23,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a	proposta	 de	 adjudicação	da	 operação	de	 finan-
ciamento de um empréstimo de curto prazo até ao 
montante de € 7.500.000,00, na modalidade de 
conta corrente, à Caixa Geral de Depósitos, nos ter-
mos da sua proposta de taxa de juro indexada à Eu-
ribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,83%, 
pagar	juros	postecipadamente,	no	final	de	cada	tri-
mestre, por ser a proposta mais vantajosa e cum-
prir	 as	 condições	 pré-fixadas	 pelo	 Município,	 nos	
termos da Informação INT-CMVNG/2015/31493.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
ANULAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE 5.000,00€ (CINCO MIL EUROS) À APES-
CA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANI-
DELO, DELIBERADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 
08/06/2011, ATENDENDO À QUE NÃO PROCEDE-
RAM AO LEVANTAMENTO DA QUANTIA
EDOC/2015/51649
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	24,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anular a 
atribuição de um subsídio no valor de € 5.000,00 
à APESCA - Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Secundária de Canidelo, apro-
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vado na reunião de Câmara de 08.06.2011, com 
a consequente descabimentação, por não proceder 
ao levantamento da quantia atribuída, nos termos 
informados.
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELA-
TIVO À ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA DO 
AGRO, 131, SANTA MARINHA, UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA, INSCRITO NA RESPETIVA MATRIZ UR-
BANA SOB O ARTIGO U – 6525 E 4012 E DESCRITO 
NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL SOB 
OS NºS 2941 E 3790 - REQUERENTE: FLING – SO-
CIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA
EDOC/2015/54988
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	25,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência relativo à alienação 
do imóvel sito na Rua do Agro, nº 131, União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afu-
rada, solicitado pela Fling – Sociedade Imobiliária 
Ld.ª, nos termos da Informação nº 126/2015/DPE 
de 23.11.2015 da Divisão de Património e Expro-
priações.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO 
NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELA ESCOLA EB1 / JI DA PORTELINHA
EDOC/2015/55442
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	26,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Porto no dia 19 de novembro de 2015, solicitado 
pela Escola EB1/JI da Portelinha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A BRAGA NO DIA 
29 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES
EDOC/2015/57208
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	27,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, para a deslocação a 
Braga no dia 29 de novembro de 2015, solicitado 

pela Associação Cultural e Musical de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A GONDOMAR NO 
DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA 
ARCA – ASSOCIAÇÃO DE RECREIO E CONVÍVIO 
AFRICANA 
EDOC/2015/57235
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	28,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, para a deslocação a 
Gondomar no dia 13 de novembro de 2015, solici-
tado pela ARCA – Associação de Recreio e Convívio 
Africana, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE GAIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 
2015, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDA-
RIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO
EDOC/2015/56450
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	29,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Auditório Municipal de Gaia no dia 25 de novembro 
de 2015, solicitado pela Associação de Solidarieda-
de Social dos Idosos de Canidelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE GAIA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 
2015, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA 
ESCOLA EB1 / JI DAS PEDRAS
EDOC/2015/55853
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	30,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Auditório Municipal de Gaia no dia 20 de novembro 
de 2015, solicitado pela Associação de Pais da Es-
cola EB1/JI das Pedras, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
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GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE GAIA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 
2015, SOLICITADO PELO CENTRO PAROQUIAL SÃO 
JOÃO BAPTISTA DE CANELAS
EDOC/2015/55855
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	31,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Auditório Municipal de Gaia no dia 20 de novembro 
de 2015, solicitado pelo Centro Paroquial São João 
Baptista de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO CONVEN-
TO CORPUS CHRISTI (CAIS DE GAIA) NO DIA 21 
DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA TUNA 
ACADÊMICA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/55862
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	32,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Convento Corpus Christi no dia 21 de novembro de 
2015, solicitado pela Tuna Académica de Oliveira do 
Douro, nos termos informados. 
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A GUIMARÃES NO 
DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELO 
CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2015/57451
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	33,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, para a deslocação a 
Guimarães no dia 14 de novembro de 2015, solici-
tado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO AUDITÓRIO 
DA J. F. DA AFURADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO 
DE 2015, SOLICITADO PELA PSP – ESQUADRA DE 
CANIDELO

EDOC/2015/56609
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	34,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, para a deslocação ao 
Auditório da J.F. da Afurada no dia 25 de novembro 
de 2015, solicitado pela PSP – Esquadra de Canide-
lo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PISCINA MUNI-
CIPAL DE FELGUEIRAS NO DIA 06 DE DEZEMBRO 
DE 2015, SOLICITADO PELO CENTRO OCUPAÇÃO 
JUVENIL DA ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS URBA-
NIZAÇÃO DE VILA D’ESTE
EDOC/2015/54836
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	35,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
zação de viaturas municipais, para a deslocação à 
Piscina Municipal de Felgueiras no dia 06 de de-
zembro de 2015, solicitado pelo Centro Ocupação 
Juvenil da Associação Proprietários Urbanização de 
Vila d’Este, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO PARA O ANO DE 2016 NO INTERIOR DA 
ZONA DELIMITADA ENTRE A A1 (IC1, IC2), ROTUN-
DA DE ST. OVÍDIO, AVENIDA DA REPÚBLICA, AVE-
NIDA VASCO DA GAMA (EN 222) E AV. D. JOÃO II 
(VL9), NOS PERÍODOS DAS 08.00 HORAS ÀS 10.00 
HORAS E DAS 17.00 HORAS ÀS 19.00 HORAS SO-
LICITADO POR DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS 
EDOC/2015/56510
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	36,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.12.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a autorização especial de circulação para o ano de 
2016 no interior da zona delimitada entre a A1 (IC1, 
IC2), Rotunda de Stº Ovídio, Avenida da República, 
Avenida Vasco da Gama (EN222) e Av.ª D. João II 
(VL9), nos períodos das 08.00 horas às 10.00 horas 
e das 17.00 horas às 19.00 horas, solicitado por Dia 
Portugal Supermercados, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 



Nº 60 | dezembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

12

RELATIVAS A 1 LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRI-
VATIVO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS IN-
QUILINOS E CONDÓMINOS DO NORTE DE PORTU-
GAL NO CENTRO COMERCIAL DE VILA GAIA
EDOC/2015/55007
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	37,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
30.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas relativas a um 
lugar de estacionamento privativo, solicitado pela 
Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte 
de Portugal, no Centro Comercial de Vila Gaia, nos 
termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - PASSADEIRA 
PARA PEÕES NA RUA DAS OLIVEIRAS E RUA DO 
BARREIRO, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/44887
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	38,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – NA RUA PA-
DRE MANUEL HEITOR, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/56803
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	39,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.12.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – COLOCAÇÃO 
DE PASSADEIRA E STOP NO CRUZAMENTO NA RUA 
DE BARBEITOS COM A RUA DA PAZ , FREGUESIA 
DE CANIDELO
EDOC/2015/55019
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	40,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
03.12.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – LARGO DA 
IGREJA, ENTRE AS RUAS DE CARRAIS E NOVA DA 
IGREJA, FREGUESIA DE VALADARES
EDOC/2015/53770
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	41,	

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – AVENIDA 
PROFESSOR ORLANDO RIBEIRO, FREGUESIA DE 
CANIDELO
EDOC/2015/55239
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	42,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
26.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
JOSÉ JÚLIO TAVARES SANTIAGO
EDOC/2015/12917
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	43,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento da taxa de vis-
toria administrativa, solicitado por José Júlio Tava-
res Santiago, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
ROSA JESUS FERREIRA ROCHA
EDOC/2015/34062
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	44,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.12.2015.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Rosa Jesus Ferreira Rocha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA, SOLICITADO POR MARIA JÚLIA ALVES 
DE OLIVEIRA
EDOC/2015/34530
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	45,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento da taxa de vis-
toria administrativa, solicitado por Maria Júlia Alves 
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de Oliveira, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA, SOLICITADO POR JOAQUIM MANUEL DA 
SILVA CRUZ
EDOC/2015/31823
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	46,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento da taxa de vis-
toria administrativa, solicitado por Joaquim Manuel 
da Silva Cruz, nos termos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
URBANÍSTICAS, SOLICITADO POR ANTÓNIO SOU-
SA COUTINHO
EDOC/2015/45901
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	47,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
30.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial, em 25%, do pagamento de ta-
xas urbanísticas, solicitado por António Sousa Cou-
tinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR RUI ALEXANDRE DUARTE E VAS-
CONCELOS
EDOC/2015/14332
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	48,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
30.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Rui Alexandre Duarte e Vas-
concelos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ DO PORTO
EDOC/2015/54756
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	49,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado pela Associação de Karaté do 
Porto, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR CONSTANÇA LIMA PESSANHA SEIXAS
EDOC/2015/49528
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	50,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
30.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização de 
equipamentos municipais (piscinas municipais), so-
licitado por Constança Lima Pessanha Seixas, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES DE AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR AOS ALUNOS INÊS SOFIA SILVA 
SOARES E GUSTAVO SILVA SOARES
EDOC/2015/56300
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	51,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
30.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a	atribuição	de	escalão	B	aos	alunos	Inês	Sofia	Sil-
va Soares e Gustavo Silva Soares, nos termos in-
formados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANGARIAÇÃO DE FUN-
DOS PARA AS FESTAS DE LEVER”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/57349
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	52,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização da Festa de Anga-
riação de Fundos para as Festas de Lever, solicitado 
pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
NOTA INFORMATIVA – PROCESSO VL9 JOSÉ MI-
GUEL E IRMÃO LDª (PROC. Nº 1173/06.4BEPRT DO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO) 
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- CERTIDÃO JOSÉ MIGUEL E IRMÃO – CAPACIDADE 
CONSTRUTIVA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	53,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
10.12.2015.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA A 
TÍTULO DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES SOLICITA-
DO PELA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA – PRO-
CESSO 16/EL/13 – ELEV - UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	54,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa a título de inspe-
ção de elevadores, no montante global de €77,00 
(setenta e sete euros), solicitado pela APPACDM de 
Vila Nova de Gaia – Proc.º 16/EL/13 – Elev., União 
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO – 
PROCESSO 564/12, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	55,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento das taxas de publicidade, 
liquidadas no montante global de €378,00 (trezen-
tos e setenta e oito euros), solicitado pela Associa-
ção Recreativa Os Mareantes do Rio Douro – Proc.º 
564/12, União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO HOSPITAL 
DA ARRÁBIDA – GAIA, S.A. – PROCESSO 320/10, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	56,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 30% do pagamento da taxa de publi-
cidade, solicitado pelo Hospital da Arrábida – Gaia, 
S.A. – Proc.º 320/10, União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO POR ESSILOR POR-
TUGAL SOC. INDUSTRIAL OTICA, LDA – PROCESSO 
292/15 – FREGUESIA DE CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	57,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
26.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de €365,20 (trezentos e ses-
senta e cinco euros e vinte cêntimos), solicitado por 
Essilor Portugal Soc. Industrial Otica, Ld.ª – Proc.º 
292/15, freguesia de Canidelo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL 
– PROCESSO 271/15 – FREGUESIA DE CANELAS
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	58,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
26.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas a título de ocu-
pação de espaço público, no montante global de 
€138,00 (cento e trinta oito euros), solicitado pela 
Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel – 
Proc.º 271/15, Freguesia de Canelas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO, SOLICITADO 
POR FRANCISCO SOARES MONTEIRO – PROCESSO 
3845/11 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ 
E SERMONDE
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	59,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
07.12.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa a título de conces-
são de utilização, no montante global de €2.759,62 
(dois mil setecentos e cinquenta e nove euros e 
sessenta e dois cêntimos), solicitado por Francisco 
Soares Monteiro – Proc.º 3845/11 - PL, União de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA TAXISCOOPE 
– PROCESSO Nº 51/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	60,	
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
23.11.2015.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa relativa à utili-
zação do auditório da Assembleia Municipal, soli-
citado pela Taxiscoope – Proc.º 51/15, nos termos 
informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATI-
VIDADE DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E 
FAX INCLUINDO SOFTWARE – PROPOSTA DE RETI-
FICAÇÃO A CLÁUSULAS DO CADERNO DE ENCAR-
GOS E PROGRAMA DE CONCURSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	61,	
apenas no original.
Despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Cidade no 
impedimento do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a	proposta	de	retificação	do	programa	de	concurso	
e cláusula do caderno de encargos relativa ao “Con-
curso Público com Publicidade Internacional para a 
Locação Operacional de Equipamentos e Serviços 
no âmbito da Atividade de Cópia, Impressão, Di-
gitalização e Fax incluindo Software”, nos termos 
informados. 
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	62,	
apenas no original
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REGIME EXCECIONAL DE TÁXIS
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	63,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar, 
nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea ee) da Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro e do nº 10 do artigo 8º 
do regulamento de Transporte em Táxi, a criação, 
a título excecional, nos dias 17 de dezembro a 3 
de janeiro de 2016, de lugares de estacionamento 
temporário para táxis (a utilizar quer pelos táxis 
das zonas urbanas como pelos táxis das zonas não 
urbanas), conforme sinalização a estabelecer no lo-
cal, sendo: 2 lugares na rua Teixeira Lopes (junto ao 
nº 179); 2 lugares na Avenida dos Descobrimentos 
(junto ao local de cargas e descargas do Continen-
te); 2 lugares na Rua Luís de Camões (junto ao nº 
154); 2 lugares na Rua Pádua Correia (junto ao nº 
400); 2 lugares na Praceta Henrique Moreira (junto 
ao BES); 2 lugares na Avenida da Beira-Mar (junto 
ao cruzamento com a Rua de Salgueiros).
APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL EFETIVA DO MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2015/59753
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	64,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
MINUTA DO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E ARTISTAS DE GAIA – APOIO AOS 
TRABALHOS PREPARATÓRIOS DA BIENAL DE ARTE 
DE GAIA/2016 – ONDA BIENAL
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	65,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta do Protocolo de Acordo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e Artistas de Gaia-Cooperativa Cultural, CRL, para 
apoio aos trabalhos preparatórios da Bienal de Arte 
de Gaia/2017 – Onda Bienal - 2016.
PROPOSTA DE PAGAMENTO AS INSTITUIÇÕES 
GESTORAS DOS PROJETO GAI@PRENDE + - EN-
CONTRO DE CONTAS
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	66,	
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pagamento dos montantes devidos à Fundação 
Obra do Padre Luís; Centro de Solidariedade Cris-
tã Maranathá; Associação Recreativa e Cultural de 
Serzedo; Fundação Joaquim Oliveira Lopes; Centro 
de Dia Salvador Caetano e Associação Musical de 
Pedroso, no âmbito do Projeto Gai@prende+, nos 
termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 ho-
ras e 45 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2 ATA N.º 27
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
28 DE DEZEMBRO DE 2015
PRESENTES: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
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- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
-	O	Senhor	Vereador	Dr.	Delfim	Manuel	Magalhães	
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira, 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira 
e 
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças, Manuela Garrido
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 05 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 47 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉVIO Nº 1
O Senhor Presidente solicitou que a reunião de 04 
de janeiro passasse para o dia 08 de janeiro pelas 
17h30m, o que foi aceite e que fossem deliberados 
três assuntos para além dos constantes da ordem 
de trabalhos, o que igualmente foi aceite.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Senhor Vereador Firmino Pereira apresentou uma 
declaração de voto sobre os terrenos onde se rea-
lizou o Festival o Festival Marés Vivas que a seguir 
se transcreve:
“Declaração
Foi	com	alguma	perplexidade	que	verifiquei	o	sen-
sacionalismo que vi as notícias da comunicação so-
cial, de forma generalizada, que encheram a opi-
nião pública gaiense, sobre os terrenos, onde se 
realizou até ao ano passado o Festival Marés Vivas.
Ficou a sensação mal esclarecida que tais terrenos 
poderiam ser propriedade da Câmara Municipal de 
Gaia ou do Domínio Público, e que agora aparece-
ram do acaso intenções de construção.
Convém,	afirmar	que	os	terrenos	onde	se	realizou	
o Festival Marés Vivas sempre foram propriedade 
privada, neste caso, de três diferentes proprietá-
rios que, simpaticamente, autorizavam a realização 
deste evento.
Não encontro palavras para adjetivar a descober-
ta surpreendente da capacidade construtiva ago-
ra, porque existem licenciamentos nestes terrenos 

desde 2007.
Desde a Afurada até à Foz do cabedelo foi desen-
volvido pela Gaiapolis um projeto urbanístico in-
tegrado, onde, além da criação de equipamentos, 
como foi o caso da Construção da Marina e Criação 
da Reserva Natural do Estuário do Douro, foi, tam-
bém a aposta no desenvolvimento em termos de 
construção de grande qualidade que potenciassem 
o crescimento equilibrado daquela área.
Aliás, toda esta estratégia foi incorporada na revi-
são do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia 
de 2009.
Convém	afirmar	categoricamente	que	os	 terrenos	
onde se realizava o Festival Marés Vivas são e sem-
pre foram propriedade privada.
De gostos urbanísticos (apesar de reconhecer que 
as pessoas da área são mais habilitadas), todos te-
mos um pouco, e manifestamente foram exagera-
das as críticas aos três empreendimentos que só 
não nasceram pela crise do sector imobiliário dos 
últimos anos.
Portanto a surpresa é propagandear empreendi-
mentos que parecem que estavam no “segredo dos 
deuses”. Basta ler o Jornal Público de 9 de setem-
bro de 2012, numa notícia assinada pelo jornalista 
Jorge Marmelo, para entender que a falta de aten-
ção	e	até	isenção,	que	classificam	as	notícias	sobre	
este assunto.
O título desta notícia do jornal Público era “Quin-
ta	 Marques	 Gomes	 vai	 ficar	 com	 126	 habitações	
de luxo e novas árvores”. Convém avivar a “sur-
presa de última hora” com alguns apontamentos 
da referida notícia. Alguns excertos da notícia “As 
imagens virtuais disponíveis no site da Barbosa & 
Guimarães	Arquitetos,	e	que	não	são	finais,	mos-
tram que o empreendimento deixa livre boa parte 
do terreno. Além de moradias unifamiliares, inclui 
blocos de maior dimensão, junto à estrada margi-
nal, na fachada nascente e do lado da Rua do Largo 
do Linho, nos quais se combinarão apartamentos 
com áreas de comércio e serviços”. Citando ainda 
a notícia do Público “o coordenador do projeto, o 
arquiteto José António Barbosa (autor do premiado 
edifício da Vodafone, na Avenida da Boavista, Por-
to), garante que a mancha verde era dominada por 
eucaliptos e acácias, espécies invasoras e conside-
radas nocivas. Vamos plantar espécies autóctones 
adequadas ao enquadramento ribeirinho e maríti-
mo, acrescentando que esse processo será objeto 
de um acompanhamento muito apertado por parte 
do Parque Biológico de Gaia.”
Pode sempre alguém com responsabilidades au-
tárquicas municipais durante os últimos seis anos 
(dois como Presidente), como é o caso do atual 
Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduar-
do Vitor Rodrigues, aparecer agora a contestar e 
ter uma visão diferente do que foi aprovado, pelos 
Serviços de Urbanismo da Câmara Municipal e por 
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várias entidades externas da dependência da Admi-
nistração Central.
Mas, a carga subjetiva de tal apreciação também 
pode e deve ser contestada por aqueles que pen-
sando no desenvolvimento integrado desta área a 
idealizaram em termos ambientais e de progresso.
Pensando, na ética, que acho que existe no atual 
Presidente	da	Câmara	Municipal,	resisto	em	afirmar	
e achar como sendo lógico, a tentativa de enganar 
a opinião pública com uma “surpresa urbanística” 
que tem vários anos em que os processos estão 
aprovados.
Recordo só a título de exemplo que se não fosse 
uma visão arrojada, gaia não teria hoje o El Corte 
Inglês ou o The Yeatman Hotel e mesmo a Marina 
do Douro.
Não compreendendo, a surpresa das construções 
que podem perigar um Festival prestigiado como o 
Marés Vivas, recordo uma notícia da Agência Lusa, 
publicada em 11 de Julho de 2011, no jornal Destak 
e Público, onde como responsável da Câmara Muni-
cipal	de	Gaia	afirmei	e	passo	a	transcrever	“Firmino	
Pereira,	justificou	a	manutenção	do	festival	no	Ca-
bedelo com o facto de, ao contrário do que se pre-
via em 2010, não ter avançado o desenvolvimento 
urbanístico nos terrenos privados, onde nos últimos 
anos se realizou o Marés Vivas. Enquanto o Cabe-
delo estiver disponível o Marés Vivas vai manter-se 
neste local”.
Não compreendo e não consigo perceber o porquê 
de tanta propaganda que se fez no último mês em 
torno de um assunto que era conhecido.
Ser gestor da causa pública obriga a decidir. E as 
decisões acautelaram uma área sensível, compati-
bilizando construções com equipamentos de usu-
fruto público.
Se não fosse assim como teria surgido o “milagre” 
de descobrir agora a nova “casa” do Festival Marés 
Vivas.
Um novo Parque Urbano vai nascer a partir de Ja-
neiro próximo do antigo terreno do Marés Vivas, foi 
anunciado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Gaia.
Convém, esclarecer, que este terreno do Vale de S. 
Paio, foi incluído no tal “maldito” desenvolvimento 
de toda aquela área.
Que eu saiba ao meu nível de conhecimento, o ter-
reno, ainda é privado e que será obrigatoriamen-
te cedido ao domínio público municipal, através de 
uma operação de loteamento que foi consagrada no 
Plano Diretor Municipal de 2009.
Onde vai nascer o tal Parque Urbano, a nova casa 
do Marés Vivas, existirá porque os anteriores deci-
sores da Câmara Municipal de Gaia, numa visão de 
planeamento, acautelaram tal cedência (cerca de 
43 mil metros quadrados).
Será que o atual executivo municipal já aprovou a 
operação urbanística onde está inserido este terre-

no privado?
Esta operação urbanística tinha como proprietá-
rio um Fundo Imobiliário, que agora é pertença do 
Novo Banco (parte do BES). Mantém-se o Fundo 
INVESFUNDO como titular do terreno?
Saberão os menos atentos, que a cedência desta 
parcela	no	Vale	de	S.	Paio	pressupõe	a	edificação	
de vários edifícios?
Por mim, estou esclarecido desde sempre da forma 
cautelosa e do ponto de vista urbanístico conceptu-
almente bem elaborada para toda esta área.
Numa visão integradora do desenvolvimento do ter-
ritório, muitas vezes o que parece uma rutura, são 
sinais equilibrados de potenciar Gaia, valorizando a 
oferta para atração de investimentos.
Foi, por muitas destas decisões, quer se goste ou 
não, de 16 anos de gestão, que Gaia mudou. Mu-
dou para melhor e muito.
O Vereador do PSD
Firmino Pereira
Vila Nova de Gaia, 28 de Dezembro de 2015”
O Sr. Presidente disse que da atual Câmara não há 
a manifestação de uma grande surpresa, embora 
ela tenha existido não só em muitos setores da Câ-
mara, como na opinião pública. Que ardilosamente 
se misturou o nome Quinta Marques Gomes, conhe-
cido	para	identificar	a	encosta	que	sofreu	a	elimi-
nação de mancha arbórea, que alterou uma encos-
ta integral da referida quinta, deixando o palacete 
sem uma única árvore envolvente. Que misturou-se 
o nome da Quinta Marques Gomes com o nome de 
um licenciamento à beira rio, numa parcela de ter-
reno que, para poder construir-se um “comboio” de 
sete prédios de nove andares cada um, fez desviar 
uma rua. Que desconhece se faz parte dos gran-
des princípios do urbanismo moderno, desviar ruas 
para construir prédios, pelos vistos isso aconteceu. 
Que também não sabe como consegue explicar aos 
moradores do Areinho de Avintes que não é pos-
sível licenciar os barracos que existem no local e 
depois pode-se licenciar prédios em cima do rio só 
porque são prédios dos ricos. Que da parte do atual 
Presidente da Câmara, a única intenção que houve 
e que continua a haver, é garantir que seja auditado 
o processo urbanístico que levou aquele vergonho-
so licenciamento, que não tem a ver com questões 
estéticas, mas sim com questões legais e talvez da-
qui a poucas semanas existam razões que levem 
a acreditar que aquele licenciamento está minado 
de pressupostos errados e de procedimentos que 
podem vir a gerar a nulidade do próprio licencia-
mento. Que em segundo lugar, tem como objetivo 
garantir que no dia que comecem a ser construídos 
os “mamarrachos” que estão projetados para o lo-
cal, embora caros, nesse dia não haja vivalma que 
lá	passe	que	não	fique	a	saber	que	não	foi	o	atual	
Presidente da Câmara que os licenciou. Disse que 
tentar misturar aquela pouca vergonha com o Corte 
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Inglês ou outra coisa qualquer é tentar branquear 
assuntos que nada tem a ver uma coisa com a ou-
tra. Que houve coisas bem feitas na orla marítima 
como outras que não o foram. Que o Vale de S. Paio 
nada tem a ver com a Quinta Marques Gomes, que 
é produto de uma cedência ao domínio público do 
loteamento da Seca do Bacalhau, a não ser que a 
permuta tenha sido feita entre o BES e os fundos 
imobiliários israelitas. Que por outro lado, nunca 
em qualquer momento disse que aqueles terrenos 
eram públicos. Disse sim, que qualquer cidadão 
que passe no local julga que eles são públicos e 
no dia que começarem a ser construídas torres de 
nove andares, ninguém vai lembrar-se que aquilo 
foi aprovado em 2007 e vão dizer que o atual Pre-
sidente da Câmara permitiu a construção de torres 
de nove andares. Disse que se o licenciamento es-
tiver formalmente correto, abdica de se pronunciar 
sobre a péssima localização, o desvio da rua, etc, 
contudo, só pede que cada cidadão saiba que não 
foi o atual Presidente da Câmara que os licenciou. 
Relativamente à Gaiapolis, lembrou que a mesma 
tinha na sua constituição a Câmara Municipal e foi a 
Câmara Municipal que andou a induzir a Gaiapolis a 
uma série de alterações. Disse que mal tenha a au-
ditoria aos procedimentos, a mesma será presente 
em reunião de Câmara para conhecimento de todos 
os Srs. Vereadores.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que o Sr. Presi-
dente da Câmara não respondeu à questão do par-
que urbano que vai nascer nos terrenos que são ou 
não da INVESFUNDO, que é um fundo imobiliário 
do Novo Banco, antigo BES, isto é, se a operação 
de loteamento já foi aprovada por esta Câmara e se 
tem noção da complexidade da construção que está 
adjacente ao parque urbano do Vale de S. Paio.
O Sr. Presidente disse não fazer ideia se a INVES-
FUNDO é do BES ou do Novo Banco e não sabe 
quem é o detentor do Vale de S. Paio. Relativa-
mente ao loteamento, disse que o mesmo não foi 
aprovado.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 26 DE CÂMA-
RA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente	a	ata	nº	26	da	reunião	de	Câmara	
realizada em 14 de dezembro de 2015, completan-
do-se o Anexo 2 do ponto 66, que, por lapso de 
digitalização, não estava devidamente preenchido.
DISTINÇÃO DA AUTARQUIA DE VILA NOVA DE GAIA 
COMO “COOPERANTE HONORÁRIO”, PROPOSTA 
PELA DIREÇÃO DA CERCIGAIA  
EDOC/2015/61611
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	1,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “ À Câma-

ra. 17.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE GAIA E AS INSTITUIÇÕES GESTORES DO 
PROJETO GAIA@PRENDE+ RELATIVO AO ANO LE-
TIVO DE 2015/2016 - RELATÓRIO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	2,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Concordo. 
Pague-se.	À	Câmara	para	ratificação.	21.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 21.12.2015 
que	aprovou	a	retificação	dos	valores	dos	protocolos	
celebrados entre a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia e o Centro Social de Coimbrões, o Centro 
Social Paroquial S. Salvador de Grijó, a Associação 
de Solidariedade Social da Madalena e a Olival So-
cial – Associação para o Desenvolvimento de Olival, 
no âmbito do Projeto Gai@prende+, relativo ao ano 
letivo de 2015/2016, nos termos informados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS-
SOCIAÇÃO RECREATIVA DE SERZEDO – APOIO À 
REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE
EDOC/2015/61089
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	3,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “ Autorizo 
e	aprovo.	À	Câmara,	para	ratificação.	21.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 21.12.2015 
que aprovou o protocolo de acordo de colaboração 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Recreativa de Serzedo, destinado ao apoio 
à realização de obras na sede, nos termos proto-
colados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
EDOC/2015/56961
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	4,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “ Autorizo 
e	aprovo.	À	Câmara,	para	ratificação.	21.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de alteração do Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança, nos termos apresentados.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA 
– RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE ADJUDICA-
ÇÃO
EDOC/2015/28489
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	5,	apenas	
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no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o	relatório	final	e	proposta	de	adjudicação	referente	
ao procedimento por concurso público com publi-
cidade internacional para exploração do Complexo 
Turístico do Parque da Aguda, nos termos informa-
dos.
CALENDARIZAÇÃO DE VENCIMENTOS PARA 2016
EDOC/2015/59994
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	6,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a calendarização de vencimentos para 2016, nos 
termos informados.
PRIMEIRA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO INTERA-
DMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA 
DE OLIVEIRA DO DOURO – RUA COLÉGIO DO SAR-
DÃO
EDOC/2015/60675
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	7,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar	o	despacho	do	Senhor	Presidente	datado	de	
17.12.2015	que	aprovou	a	primeira	modificação	ao	
contrato interadministrativo celebrado entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia 
de Oliveira do Douro, referente a obras de requali-
ficação	da	Rua	Colégio	do	Sardão,	nos	termos	apre-
sentados.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO – BENEFI-
CIAÇÕES EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS
EDOC/2015/60847
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	8,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
para	ratificação.	Autorizo.	17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 17.12.2015 
que aprovou o contrato interadministrativo entre o 
município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre-
guesia	de	Pedroso	e	Seixezelo,	referente	a	benefi-
ciações em diversos espaços públicos, nos termos 
apresentados.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FRE-

GUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA – OBRAS DE REQUA-
LIFICAÇÃO DO LARGO STA. ISABEL
EDOC/2015/60940
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	9,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo À 
Câmara	para	ratificação.17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.12.2015 
que aprovou o contrato interadministrativo de de-
legação de competências entre a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia 
da União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma,	 referente	 a	 obras	 de	 requalificação	 do	
Largo de Santa Isabel, nos termos apresentados.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O FUTEBOL CLUBE DE PEDROSO 
– APOIO À CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS
EDOC/2015/61087
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	10,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo 
e	aprovo.	À	Câmara	para	ratificação.	21.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 21.12.2015 
que aprovou o contrato programa de desenvolvi-
mento desportivo/2015 a celebrar entre o municí-
pio de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Pe-
droso, para apoio à construção de balneários, nos 
termos apresentados.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE NO 
VALOR DE 4.000,00€ (QUATRO MIL EUROS) PARA 
A EDIÇÃO DO LIVRO “O CAMINHO DE SANTIAGO 
EM VILA NOVA DE GAIA”
EDOC/2015/61003
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	11,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 17.12.2015 
que	aprovou	a	atribuição	de	um	apoio	financeiro	no	
valor de 4.000,00 € (quatro mil euros) à Junta da 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, destina-
do à edição do livro “O Caminho de Santiago em 
Vila Nova de Gaia”, nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DE 
AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE DE SOARES DOS 
REIS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE ESPE-
CIALIDADE NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DO LI-
CENCIAMENTO DA OBRA, NO MONTANTE DE € 
20.000,00 (VINTE MIL EUROS)
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EDOC/2015/60844
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	12,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 17.12.2015 
que	 aprovou	 a	 atribuição	 de	 um	 apoio	 financeiro	
no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros) à Liga 
de Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis, 
destinado à aquisição de projetos de especialidade, 
necessários à instrução do licenciamento de obra 
nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIA-
ÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO 
DESENVOLVIMENTO E AUTISMO – APPDA, NO 
MONTANTE DE €10.000,00 (DEZ MIL EUROS).
EDOC/2015/60841
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	13,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 17.12.2015 
que	aprovou	a	atribuição	de	um	apoio	financeiro	no	
valor de 10.000,00 € (dez mil euros) à Associação 
Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvi-
mento e Autismo - APPDA, nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FUNDA-
ÇÃO PADRE LUIS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS 
DE ESPECIALIDADE, NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO 
DO LICENCIAMENTO DA OBRA, NO MONTANTE DE 
€10.000,00 (DEZ MIL EUROS)
EDOC/2015/60845
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	14,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	17.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 17.12.2015 
que	aprovou	a	atribuição	de	um	apoio	financeiro	à	
Fundação Padre Luís, para aquisição de projetos de 
especialidade, necessários à instrução do licencia-
mento de obra, no valor de 10.000,00 € (dez mil 
euros), nos termos propostos. 
PROTOCOLO DE APOIO DESPORTIVO A CELEBRAR 
ENTRE A FUNDAÇÃO DO DESPORTO E O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA – COMPARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO 
DE GAIA (TAEKWONDO E TÉNIS DE MESA) – PRO-
JETO DE APETRECHAMENTO DE EQUIPAMENTOS 
NO C.A.R. DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/59474 E EDOC/2015/59857
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	15,	apenas	

no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	21.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 21.12.2015 
que o Protocolo de apoio desportivo a celebrar en-
tre a Fundação do Desporto e o Município de Vila 
Nova	de	Gaia,	referente	a	uma	comparticipação	fi-
nanceira ao Centro de Alto Rendimento (Taekwondo 
e Ténis de Mesa), no âmbito da Medida de apoio ao 
apetrechamento e equipamentos dos C.A.R. de Vila 
Nova de Gaia, ao nos termos informados.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
TENDO EM VISTA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CON-
CELHO DE VILA NOVA DE GAIA – REGULADORES 
DE FLUXO – TRABALHOS A MENOS
EDOC/2015/55491
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	16,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Aprovo. À 
Câmara	para	ratificação.	04.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 04.12.2015 
que aprovou os trabalhos a menos referentes à 
“Aquisição e Instalação de Equipamentos tendo em 
vista	a	melhoria	da	eficiência	energética	na	ilumi-
nação pública do concelho de Vila Nova de Gaia – 
Reguladores de Fluxo”, nos termos informados.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À TUNA MUSICAL DE 
SANTA MARINHA, NO MONTANTE DE € 2.500,00 
(DOIS MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2015/60924
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	17,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Con-
cordo.	 Cabimente-se.	 À	 Câmara	 para	 ratificação.	
16.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.12.2015 
que aprovou a atribuição de um subsídio no valor 
de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) à Tuna 
Musical de Santa Marinha, nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO RE-
CREATIVA ENTRE PARENTES, NO MONTANTE DE € 
1.500,00 (MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2015/60926
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	18,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Concordo. 
Cabimente-se.	À	Câmara	para	ratificar.	16.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.12.2015 
que aprovou a atribuição de um subsídio no valor 
de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) à Associa-
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ção Recreativa Entre Parentes, União de Freguesias 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos pro-
postos.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO FOLCLÓRI-
CO ETNOGRÁFICO SANTA MARINHA CRESTUMA, 
NO MONTANTE DE € 2.000,00 (DOIS MIL EUROS)
EDOC/2015/60935
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	19,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Concordo. 
Cabimente-se.	À	Câmara	para	ratificar.	16.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.12.2015 
que aprovou a atribuição de um subsídio no valor 
de 2.000,00 € (dois mil euros) ao Grupo Folclórico 
Etnográfico	Santa	Marinha	de	Crestuma,	União	de	
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos propostos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELO CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA
EDOC/2015/58758
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	20,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da piscina municipal de Lever, solicitado 
pelo Clube Náutico de Crestuma, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AGUDA
EDOC/2015/58755
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	21,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da piscina municipal da Granja, solicitado 
pelos Bombeiros Voluntários da Aguda, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELO GRUPO DE CANOAGEM DOS RESTAURADO-
RES AVINTENSES
EDOC/2015/58756
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	22,	apenas	
no original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da piscina municipal Aurora Cunha - Pe-
droso, solicitado pelo Grupo de Canoagem dos res-
tauradores Avintenses, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “UM DIA PELA VIDA”, ORGA-
NIZADO EM PARCERIA PELO MUNICÍPIO E LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
EDOC/2015/48024
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	23,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pelos 
serviços prestados pela polícia municipal, no even-
to “Um Dia pela Vida”, organizado em parceria pelo 
Município de Vila Nova de Gaia e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, nos termos informados.
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE GAIAPOLIS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	24,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, assumir 
a dívida ao Novo Banco no valor de 538.034,45 € 
(quinhentos e trinta e oito mil e trinta e quatro eu-
ros e quarenta e cinco cêntimos), sem prejuízo da 
liquidação antecipada por parte do acionista Estado 
da sua quota-parte da dívida à referida instituição 
bancária, nos termos informados.
PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO TRABA-
LHADOR AUGUSTO MANUEL MAGALHÃES SANTOS 
- RELATÓRIO FINAL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	25,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, precedi-
do de votação secreta, aplicar ao trabalhador Au-
gusto Manuel Magalhães Santos, a sanção de 60 
(sessenta) dias de suspensão, nos termos do rela-
tório	final	do	instrutor	do	processo	disciplinar.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
2011/09.1BEPRT INTENTADO POR ANTÓNIO PA-
CHECO ALVES DA COSTA CONTRA A CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/61424
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	26,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
1426/15.0BEPRT INTENTADA POR CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/53712
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	27,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
INQUÉRITO Nº 217/15.3GHVNG DA 4ª SECÇÃO, 
DIAP DE VILA NOVA DE GAIA DA COMARCA DO 
PORTO 
EDOC/2015/56901
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	28,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 968/11.1PAVNG QUE O MINISTÉRIO 
PÚBLICO MOVE CONTRA JÚLIO MANUEL FERREIRA 
E EM QUE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA É 
OFENDIDO.
EDOC/2015/59903
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	29,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO PROMESSA DE ARRENDAMENTO COM 
OPÇÃO DE COMPRA – PARQUE DE SANTA LUZIA
INF. Nº 126/DAJ
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	30,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a celebração de um contrato promessa de arrenda-
mento, acompanhado da tradição do PARQUE, nos 
termos da minuta anexa à informação nº 126/DAJ 
de 17.12.2015 e, logo que a Paróquia se encontre 
na posse dos referidos documentos, em prazo que 
se estima não superior a 6 meses, mas que po-
derá ser ultrapassado por motivo não imputável a 
qualquer das partes, seja diligenciada a outorga do 
Contrato Prometido de Arrendamento, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS AU-
TORIZADAS EM 2015 E NÃO PAGAS NESSE ANO.
EDOC/2015/61855
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	31,	apenas	
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a autorização de pagamento de Despesas Autoriza-
das em 2015 e não pagas no decorrer desse ano.
VALOR MÁXIMO PARA AS EXISTÊNCIAS EM NUME-
RÁRIO (EM COFRE) 2016. 
EDOC/2015/ 61848
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	32,	apenas	
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o valor máximo para as existências em numerário 
em cofre para 2016.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO DAS PARCELAS IDENTIFICADAS 
NA INFORMAÇÃO Nº 134/15/DPE – ALVARÁ DE LO-
TEAMENTO 26/77 - OLIVAL 
EDOC/2015/57856
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	33,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a desafetação do domínio público para o domínio 
privado	das	parcelas	identificadas	na	informação	da	
Gaiurb de 2015.10.06 e informação nº. 134/15/ da 
Divisão de Património e Expropriações DPE e respe-
tivas avaliações - Alvará de Loteamento nº. 26/77 
– Olival, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VILA NOVA 
DE POIARES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015, 
SOLICITADO PELO SPORT CLUBE DRAGÕES SAN-
DINENSES 
EDOC/2015/58534
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	34,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação a Vila Nova de Poiares, no dia 05 de dezem-
bro de 2015, solicitado pelo Sport Clube Dragões 
Sandinenses, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
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GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO ARRÁBI-
DA SHOPPING NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015, 
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
ESCULTOR ANTÓNIO FERNANDES DE SÁ 
EDOC/2015/58413
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	35,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação ao Arrábida Shopping, no dia 03 de dezem-
bro de 2015, solicitado pelo Agrupamento de esco-
las Escultor António Fernandes de Sá, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO ARRÁBI-
DA SHOPPING NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015, 
SOLICITADO PELO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA E 
SAÚDE MENTAL DO C.H.V.N.G.E. 
EDOC/2015/59988
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	36,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação ao Arrábida Shopping, no dia 14 de dezem-
bro de 2015, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria 
e Saúde Mental do C.H.V.N.G.E., nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A BARROSAS 
(FELGUEIRAS) NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2015, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE 
GRIJÓ 
EDOC/2015/59981
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	37,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação a Barrosas (Felgueiras), no dia 13 de dezem-
bro de 2015, solicitado pela Associação Desportiva 
de Grijó, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A OVAR NO DIA 

13 DEZEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA VILA 
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2015/59975
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	38,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a des-
locação a Ovar, no dia 13 de dezembro de 2015, 
solicitado pelo Vila Futebol Clube, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO GAIASHOP-
PING NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015, SOLICI-
TADO PELA ESCOLA BÁSICA DE MAGARÃO / AVIN-
TES
EDOC/2015/60430
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	39,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a des-
locação ao GaiaShopping, no dia 16 de dezembro 
de 2015, solicitado pela Escola Básica de Magarão/
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SÃO PAIO DE 
OLEIROS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO OLHAR FUTURO
EDOC/2015/61654
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	40,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação a São Paio de Oleiros, no dia 22 de dezembro 
de 2015, solicitado pela Associação Olhar Futuro, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ALBERGARIA A 
VELHA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE CONVÍVIO DOS 
IDOSOS, REFORMADOS E PENSIONISTAS
EDOC/2015/61661
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	41,	apenas	
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no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação a Albergaria-a-Velha, no dia 22 de dezembro 
de 2015, solicitado pela Associação de Convívio dos 
Idosos, Reformados e Pensionistas, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SANTA MARIA 
DA FEIRA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARRE-
GADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1 /JI DO MARMOIRAL
EDOC/2015/59317
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	42,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para a deslo-
cação a Santa Maria da Feira no dia 10 de dezem-
bro de 2015, solicitado pela Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB1/JI do Marmoiral, 
nos termos informados.
REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 19.10.2007 RELATIVO AO 4º ADITA-
MENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOL-
VIMENTO DESPORTIVO DESTINADO À COMPARTI-
CIPAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO 
DESPORTIVO DO FUTEBOL CLUBE DE AVINTES NA 
QUINTA DA MESQUITA - AVINTES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	43,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câma-
ra para revogação da deliberação de 19.10.2007. 
15.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revogar 
a deliberação de 19.10.2007 que aprovou o 4º adi-
tamento ao contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo, destinado à comparticipação da Cons-
trução do Novo Complexo Desportivo do Futebol 
Clube de Avintes na Quinta da Mesquita - Avintes, 
nos termos informados.
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A FREGUESIA DE SANTA MARINHA PARA 
OBRAS DE RESTAURO DAS SEIS SALAS EXISTEN-
TES NO RÉS-DO-CHÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA, CELEBRADO A 14 DE OUTU-
BRO DE 2008 – ESTORNO DE VERBA.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	44,	apenas	
no original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o estorno da verba no valor de 538,94€ referente ao 
protocolo celebrado entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Freguesia de Santa Marinha, para obras 
de restauro de seis salas existentes no rés-do-chão 
do edifício sede da junta de freguesia, celebrado a 
14 de outubro de 2008, nos termos informados.
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM CA-
RÁCTER URGENTE DAS PARCELAS NECESSÁRIAS 
PARA A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO ADMINIS-
TRATIVA DE ATRAVESSAMENTO DO ESPAÇO AÉREO 
PELO TELEFÉRICO DA ZONA HISTÓRICA DE VILA 
NOVA DE GAIA. PARCELA Nº. 18. AQUISIÇÃO POR 
VIA DO DIREITO PRIVADO – APROVAÇÃO DE NOVO 
MONTANTE.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	45,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos a 
favor e 1 abstenção do Sr. Vereador Firmino Perei-
ra, aprovar o montante de 40.446,00 € a atribuir 
ao proprietário da parcela 18, a título de indemni-
zação pela constituição da servidão administrativa 
de atravessamento do espaço aéreo pelo teleférico 
da Zona Histórica de Vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SOLICITA-
ÇÃO DE ALTERAÇÃO NA RUA JOAQUIM DOMIN-
GUES DA SILVA, JUNTO À INTERSEÇÃO COM A RUA 
25 DE ABRIL - FREGUESIA DE SERZEDO
EDOC/2015/55245
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	46,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – PEDIDO DE 
SUBSTITUIÇÃO DE DOIS SINAIS DE TRÂNSITO NA 
RUA DE PARADELA E NA TRAVESSA DA FÁBRICA 
DAS CAVADINHAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/54322
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	47,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE TRÁFEGO DE AUTOMÓVEL – RUA 
DA PALA, FREGUESIA DE GULPILHARES
EDOC/2015/43499
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	48,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A 1 LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRI-
VATIVO, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ES-
COLAS DE CANELAS 
EDOC/2015/60144
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	49,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a um 
lugar de estacionamento privativo, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas de Canelas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVA A 1 LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRI-
VATIVO NA RUA DIOGO CASSELS, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIEN-
TES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/56686
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	50,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a um 
lugar de estacionamento privativo na Rua Diogo 
Cassels, solicitado pela Associação Portuguesa de 
Deficientes,	União	de	Freguesias	de	Santa	Marinha	
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR MA-
RIA JÚLIA GOMES VIEIRA LEITE
EDOC/2015/41801
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	51,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 

17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Maria Júlia Gomes Vieira 
Leite, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR CARINA PATRÍCIA DOS SANTOS COSTA
EDOC/2015/45841
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	52,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscinas 
municipais), solicitado por Carina Patrícia dos San-
tos Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITA-
DO POR SANDRA MARLENE RODRIGUES DE SOUSA 
MORATO
EDOC/2015/47291
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	53,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscinas 
municipais), solicitado por Sandra Marlene Rodri-
gues de Sousa Morato, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
PATRÍCIA ANDREIA DA SILVA TINO – PROCESSO 
3683/13 - PL – FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MA-
RINHA
EDOC/2015/46222
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	54,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa municipal de ur-
banização, solicitado por Patrícia Andreia da Silva 
Tino – Processo nº 3683 – PL, freguesia de S. Félix 
da Marinha, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PROTOCOLOS DESTINADOS À CEDÊNCIA, SEM EN-
CARGOS PARA O MUNICÍPIO, DE PARCELAS LO-
CALIZADAS NA RUA DO AREINHO, FREGUESIA DE 
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AVINTES, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PASSEIO 
E DE BAIA DE ESTACIONAMENTO NO ÂMBITO DA 
OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL 
DO RIO DOURO NO AREINHO DE AVINTES – I FASE”
EDOC/2015/54490
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	55,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os protocolos destinados à cedência, sem encargos 
para o Município, de parcelas localizadas na Rua 
do Areinho, freguesia de Avintes, referentes à exe-
cução de passeio e de baia de estacionamento, no 
âmbito	da	obra	de	“Requalificação	da	Frente	Fluvial	
do Rio Douro no Areinho de Avintes – I Fase”, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 43,39 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE UM “SARAU”, SOLICITADO PELA 
ESCOLA PROFISSIONAL DO INFANTE
EDOC/2015/59185
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	56,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela emis-
são especial de ruído no valor de € 43,39 (quaren-
ta e três euros e trinta e nove cêntimos), relativa 
à realização de um “Sarau”, solicitado pela Escola 
Profissional	do	Infante,	nos	termos	informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 85,39 (OITENTA E CINCO 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE FIM DE ANO”, SOLICI-
TADO PELO CENTRO CULTURAL OCUPAÇÃO DES-
PORTO STO. ANTÓNIO DAS ANTAS
EDOC/2015/61199
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	57,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela emis-
são especial de ruído no valor de € 85,39 (oitenta 
e cinco euros e trinta e nove cêntimos), relativa à 
realização de “Festa de Fim de Ano”, solicitado Cen-
tro Cultural Ocupação Desporto Sto. António das 
Antas, nos termos informados.
PRORROGAÇÃO PARA O ANO DE 2016 DO REGIME 
EXCECIONAL DE ISENÇÃO DE TAXAS URBANÍSTI-

CAS A VIGORAR NO CENTRO HISTÓRICO, NA FRE-
GUESIA DE AVINTES E NA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2015/61595
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	58,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação para o ano de 2016 do regime ex-
cecional de isenção de taxas urbanísticas a vigorar 
no Centro Histórico, na Freguesia de Avintes e na 
União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO PELA 
LUSIL – ALUMÍNIOS E FERRAGENS, LDA – PROCES-
SO 1153/12 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRI-
JÓ E SERMONDE
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	59,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa municipal 
de urbanização calculada no montante global de 
€36.355,69 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta 
e cinco euros e sessenta e nove cêntimos), solicita-
do pela Lusil – Alumínios e Ferragens Ld.ª, proc.º 
1153/12 – PL – União de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA TAXA DE COM-
PENSAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO PELA REC-
TIGAIA – SOC. REC. RETIFICADORA DE MOTORES, 
LDA – PROCESSO 251/95 - PL – FREGUESIA DE 
CANELAS
EDOC/2015/58635
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	60,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa municipal de 
urbanização e da taxa de compensação urbanística 
calculada no montante global de €2.783,39 (dois 
mil setecentos e oitenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitado pela Rectigaia – Soc. Rec. 
Rectificadora	de	Motores	Ld.ª.	Procº	251/95	–	PL,	
freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR JAIME ALCINO 
LOPES FILIPE POÇAS – PROCESSO 1124/15 – PL – 
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FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/61489
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	61,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa municipal 
de urbanização calculada no montante global de 
€17.354,84 (dezassete mil trezentos e cinquenta e 
quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), solicita-
do por Jaime Alcino Lopes Filipe Poças, Processo nº 
1124/15 – PL, freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO, SOLICITADO POR CONFORAMA POR-
TUGAL S.A. – PROCESSO 1864/14 - CP – FREGUE-
SIA DE CANIDELO
EDOC/2015/61493
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	62,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas pela 
concessão da autorização de utilização calculadas 
no montante global de €6.132,25 (seis mil cento e 
trinta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), solici-
tado pela Conforama Portugal SA, Proc.º 1864/14 – 
CP, Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – NO-
VEMBRO 2015
EDOC/2015/59304
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	63,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REVOGAÇÃO DO PONTO 72 DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 05 DE OUTUBRO DE 2015 RELATIVO 
AO DESPEJO DO AGREGADO 10403 EM NOME DE 
JOSÉ CARLOS FREITAS MAIA
INT/CMVNG/2015/18768
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	64,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
21.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de revogação da deliberação de Câmara 
de 5 de outubro de 2015, relativa ao despejo do 
agregado 10403 em nome de José Carlos Freitas 
Maia, nos termos do ofício nº 2289.15.GS.CA de 
17.12.2015, da Gaiurb Urbanismo e Habitação.

PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS, MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) E DE COMPENSA-
ÇÃO URBANÍSTICA (TCU) SOLICITADO POR MEI-
RELES PINTO – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, Ld.ª., 
RELATIVA AO PROCESSO 4266/13- FREGUESIA DE 
CANIDELO.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	65,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa municipal de 
urbanização e de compensação urbanística calcu-
lada no montante global de €75.742,90 (setenta 
e cinco mil setecentos e quarenta e dois euros e 
noventa cêntimos), solicitado por Meireles Pinto – 
Promoção Imobiliária Ld.ª, Proc.º 4266/13 – PL, 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DAS 
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA. EM, SA 
RELATIVO AO ANO 2016 E CONTRATO PROGRAMA 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS 
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EM, SA.
EDOC/2015/58544
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	66,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
17.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Instrumentos de Gestão Previsional das Águas 
e Parque Biológico de Gaia EM, SA, relativo ao ano 
de 2016 e o Contrato-Programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e as Águas e Parque 
Biológico de Gaia EM, SA.

DIVERSOS
PROCEDIMENTO PARA ALIENAÇÃO EM HASTA PÚ-
BLICA DE SUCATA.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	67,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o desenvolvimento do procedimento de “Alie-
nação, sob forma de sucata, de veículos removi-
dos da via pública que, de acordo com o Código 
da estrada, se encontrem em condições legais de 
serem considerados adquiridos pelo Município, bem 
como de materiais ferrosos provenientes da ativi-
dade do Município, que durante o período contra-
tual venham a ser considerados dispensáveis, a 
ser executado pelo prazo de um ano ou até que 
o montante de receita proveniente da alienação 
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atinja o valor de € 75.000,00”, tomando como pre-
ço base de 100,00€/tonelada, anexando-se para o 
efeito, processo de alienação constituído por Edital 
da Hasta Pública, Condições Gerais da Alienação 
e Condições Técnicas, nos termos da Informação 
INT-CMVNG/2015/33931 de 22.12.2015.
ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA 
DE GAIA. – ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES 
- ANO LETIVO 2014-2015.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	68,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adenda ao protocolo de colaboração entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Co-
mercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, referen-
te à atribuição de manuais escolares – ano letivo 
2014/2015, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO PARA APOIO AO 
PAGAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SA-
GRADA FAMÍLIA DE VILA D’ESTE – VILAR DE AN-
DORINHO.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	69,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Aprovo. À 
Câmara	para	ratificação.	23.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.12.2015 
que aprovou o apoio para pagamento das obras de 
construção da capela da sagrada família em Vila 
D’Este, Freguesia de Vilar de Andorinho, no mon-
tante de 84.000,00€ (oitenta e quatro mil euros) à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vilar de 
Andorinho, nos termos propostos.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NAS-
CENTE, O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, 
I.P.- CENTRO DISTRITAL DO PORTO E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA PARA APOIOS 
ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS COM NECESSIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECIAIS RÚBEN MIGUEL MO-
REIRA SANTOS E RUBEN MIGUEL SANTOS RIBEI-
RO.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	70,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação celebrado entre o Agru-

pamento de Escolas de Gaia Nascente, o Instituto 
de Segurança Social IP – Centro Distrital do Porto 
e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para 
apoios especializados aos alunos com necessidades 
educativas especiais Rúben Miguel Moreira Santos 
e Ruben Miguel Santos Ribeiro, nos termos proto-
colados.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMA-
NITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VA-
LADARES, PARA PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO QUARTEL, NO MONTANTE DE € 
40.000,00 (QUARENTA MIL EUROS)
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	71,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Aprovo a 
proposta de subsídio de 40 mil euros. À Câmara 
para	ratificação.	23.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.12.2015 
que aprovou o apoio para pequenas obras de repa-
ração e manutenção do Quartel, à Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares, 
no montante de 40.000,00€ (quarenta mil euros), 
nos termos propostos.
PROTOCOLO DE PARCERIA DE APOIO AO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO “CALE-SE”
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	72,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
para	ratificar	23.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 23.12.2015 
que aprovou o protocolo de parceria entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e Cale Estúdio Teatro 
– Associação Cultural de Atores para ao Festival In-
ternacional de Teatro – Cale-se 2016 e a comparti-
cipação	financeira	no	montante	de	6.400,00	€	(seis	
mil e quatrocentos euros), nos termos protocola-
dos.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que	se	anexa	no	final	por	 fotocópia	sob	o	nº	73,	
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIA-
ÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE 
CANIDELO, NO MONTANTE DE € 20.000,00 (VINTE 
MIL EUROS).
EDOC/2015/60842
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	74,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Autorizo. 
À	Câmara	para	ratificação.	28.12.2015”
Deliberação:	Deliberado	por	unanimidade,	ratificar	
o despacho do Sr. Presidente datado de 28.12.2015 
que	aprovou	a	atribuição	de	um	apoio	financeiro	à	
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Associação de Solidariedade Social dos Idosos de 
Canidelo, para aquisição de projetos de especiali-
dade, necessários à instrução do licenciamento de 
obra, no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), 
nos termos propostos. 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O CLUBE FUTEBOL DE AVINTES – 
MELHORAMENTO DO RELVADO
EDOC/2015/60563
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	75,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “Aprovo. À 
DMAF	para	cabimento.	À	Câmara	para	ratificação.	
28.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato-Programa de Desenvolvimento Despor-
tivo 2015 entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e o Clube Futebol de Avintes – Melhoramento do 
Relvado.
REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS A FAVOR DA 
GAIURB, E.M. (PROCESSO PROHABITA)
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se	anexa	no	final	por	fotocópia	sob	o	nº	76,	apenas	
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
28.12.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a regularização de créditos a favor da GAIURB, E.M. 
(processo PROHABITA), nos termos do parecer da-
tado de 17 de julho de 2015, do Dr. Pedro Mota e 
Costa.
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira, 
ausentou-se da reunião.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES
MARIA ELISA NORA – Disse que há 11 anos apre-
sentou na Câmara um pedido de habitação social. 
Que na habitação onde reside, está a pagar um 
aluguer alto e que o marido está com graves pro-
blemas de saúde e desempregado. Solicitou uma 
habitação	 social,	 porque	 encontra-se	 com	 dificul-
dades em pagar o aluguer da casa onde habita atu-
almente.
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar, ausentou-se da reunião.
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO PRÉDIO 
SITO NA RUA PADRE AMÉRICO Nº 360, VILAR DE 
ANDORINHO, representada por Albino Escoval - 
Referiu-se ao processo nº 89/FU/2013 referente a 
um anexo que ainda não foi demolido conforme o 
prometido.
ELISABETE MADUREIRA – Disse residir na Travessa 
Comandante Santos Silva, freguesia de Arcozelo, 
referindo que a mesma tem a necessidade de ser 
pavimentada, de forma a torná-la transitável.
MARIA IDÁLIA PEREIRA DE SOUSA – Solicitou uma 

reunião ao Sr. Presidente.
ALBERTO SILVA FERNANDES – Solicitou arranjo de 
pavimento que se encontra degradado na Traves-
sa de Bouças, na freguesia Canidelo. Referiu-se ao 
Grupo Desportivo do Candal, solicitando que a Câ-
mara Municipal se deslocasse ao local para analisar 
situações que necessitam de ser reparadas.
O	Senhor	Vereador	Dr.	Vereador	Delfim	de	Sousa	
ausentou-se da reunião.
O Sr. Presidente disse que as reuniões públicas têm 
assentado muito em duas áreas distintas: habita-
ção e arruamentos. Que há uma legítima expetati-
va que a Câmara consiga responder positivamente 
às centenas de pedidos de habitação e aos pedidos 
de asfaltamento, um pouco por todo o concelho. 
Que todos têm de reconhecer uma verdade, é que 
durante muitos anos a aposta do Município foi feita 
na construção de grandes vias de atravessamento 
e a manutenção da rede viária municipal foi sendo 
desvalorizada. Que hoje existem ruas que não são 
centrais no Município, mas são centrais nas fregue-
sias e que apresentam situações de uma degrada-
ção brutal e que a Câmara Municipal está a tentar 
dar uma resposta. Disse que a Câmara Municipal 
não consegue, por muita vontade que tenha, dar 
uma resposta imediata a todas as situações, porque 
hoje temos um Sr. Munícipe que tem uma rua asfal-
tada, mas com um processo de degradação eviden-
te e existe a intervenção de uma Srª Munícipe que 
se refere a uma rua que nem asfaltada está nem 
infraestruturas possui. Disse que a Câmara Munici-
pal tem tentado de uma forma rigorosa distribuir o 
investimento na rede viária por todas as freguesias, 
de forma a reabilitá-la. Disse que depois de distri-
buir as verbas disponíveis, de uma forma equitativa 
pelas freguesias, chega ao momento que a Câmara 
Municipal tem também de tomar opções, as quais 
têm que se localizar naquilo que verdadeiramente 
é mais importante do ponto de vista da segurança 
rodoviária e do volume de trânsito e dos atraves-
samentos das freguesias. Disse que a Câmara tem 
tentado de uma forma criteriosa atender os casos 
prioritários, nomeadamente, ruas em que estão 
em	causa	impactos	na	circulação	mais	massificada.	
Relativamente à questão do Grupo Desportivo do 
Candal, disse que vai comunicar a situação ao clu-
be, porque ela é da responsabilidade do mesmo. No 
que diz respeito à intervenção da Srª Munícipe D. 
Elisabete Madureira, disse que a situação está a ser 
analisada de forma a ser resolvida, mas não é num 
ano que se resolve um problema que já se arrasta 
na Câmara há 13 anos. Relativamente à habitação 
social, disse que a Câmara Municipal tem, neste 
momento, quase 1000 pedidos de casas. Que exis-
te uma lei que predispõe as Câmaras a dar casas 
a quem vive em bairros degradados ou em zonas 
abarracadas. Disse que existem dezenas de casos 
de pessoas que perderam a casa, devido a proble-
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mas económicos e que recorrem à Câmara, a qual 
tem a obrigação moral de ajudar, mas infelizmente 
não possui casas para dar. Que a Câmara Municipal 
tentou negociar com o Governo anterior um modelo 
não de casas sociais nem de bairros, mas sim um 
modelo de apoio ao arrendamento que permita ne-
gociar com quem tem casas devolutas. Disse per-
ceber	as	dificuldades	da	Sr.ª	Munícipe	D.	Elisabete	
Madureira, mas a Câmara Municipal não tem casas 
disponíveis para dar. Disse que a lei não é favorá-
vel a estes casos, porque a realidade social mu-
dou, mas a realidade jurídica, legislativa e política 
não mudou. Disse que a Câmara Municipal propôs 
ao anterior Governo e vai insistir com o atual, um 
programa	de	reabilitação	do	edificado	privado,	para	
disponibilizar arrendamento público e ao mesmo 
tempo a criação de uma bolsa de casas disponíveis 
para arrendamento a baixo custo, porque, hoje, o 
público-alvo é gente que quer estar integrada no 
território, sem ter a etiqueta de “morador de bair-
ro”. No que diz respeito à intervenção do Sr. Muní-
cipe Albino Escoval, disse que o processo está a tra-
mitar e que há prazos impostos pela Lei que têm de 
ser cumpridos. Relativamente à intervenção da Sr.ª 
Munícipe D. Maria Idália Pereira de Sousa disse que 
a mesma apresentou, no atendimento municipal, 
um pedido de reunião com o Presidente da Câmara. 
Que pessoalmente terá imposto aos serviços que 
recebem estes pedidos, que os mesmos indiquem o 
motivo da reunião, por forma a que, pessoalmente, 
se possa preparar para atender a pessoa. Que a 
Sr.ª Munícipe recusou a dizer qual o assunto que 
pretendia expor e, pessoalmente, não atende sem 
saber qual o assunto do pedido de audiência.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 ho-
ras e 47 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 81/DMUA/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.54/2015, de 7 
de janeiro, durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período compreendido entre 21 a 31 
de dezembro de 2015, delego transitoriamente as 
minhas competências próprias e subdelegadas, no 
Senhor Arqt.º Nelson Fernando Oliveira Pinto, Che-
fe de Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística. 
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2015 
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício)

DESPACHO N.º 82/DMUA/2015
Considerando que:
1. Para encerramento de um ano económico e aber-
tura de um novo ano, são necessários diversos pro-
cedimentos contabilísticos;
2. Só após o encerramento do último dia de traba-
lho do ano económico se pode proceder às opera-
ções de fecho desse ano;
3. As aplicações informáticas POCAL e de Aprovisio-
namento se encontram interligadas e, como tal, é 
necessário previamente efetuar os procedimentos 
de transição de ano da aplicação de Aprovisiona-
mento;
4. Os documentos contabilísticos (PC, REC/RED, 
GR, Faturas) que não tiveram o seu terminus, no 
ano	 que	 finda,	 têm	 que	 transitar	 para	 o	 ano	 se-
guinte;
5. Realizada a transição da documentação, a mes-
ma	terá	de	ser	testada	e	verificada	a	fiabilidade	das	
operações realizadas;
6. Os procedimentos/tarefas que são realizados são 
complexos e morosos;
7. Ninguém pode estar a trabalhar na aplicação PO-
CAL no momento da execução daquelas operações.
Determino:
a) O impedimento, de todos os Serviços da Au-
tarquia, de trabalharem na aplicação POCAL, não 
podendo haver quaisquer registos quer de receita, 
quer de despesa nos dias 4 a 6 de janeiro de 2016.
b) Que a partir do dia 2 de janeiro de 2016 a Divi-
são	de	Sistemas	de	Informação	fique	de	prevenção	
para que, logo que Ihe seja solicitado, pelo Depar-
tamento de Planeamento e Controlo Financeiro, 
proceda à realização dos procedimentos informá-
ticos necessários para que às 8h e 30m do dia útil 
seguinte à solicitação, todos os Serviços da Autar-
quia tenham ao dispor as ferramentas informáticas 
necessárias ao atendimento dos Munícipes.
Vila Nova de Gaia, 21 de dezembro de 2015
A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
(Manuela Garrido)

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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DESPACHO N.º 83/DMAF/2015
Comunica-se que a partir de janeiro de 2016, o ho-
rário do armazém do A4, é o seguinte:
Terça e sexta-feira das 14:00 às 17:00 horas
Os pedidos de materiais dirigidos ao armazém A4 
devem ser solicitados através do Edoclink, devendo 
para o efeito, ser adotado o seguinte procedimen-
to:
•	A	 requisição	 interna	 (RQI)	emitida	na	aplicação	
do ARM, deve ser convertida em PDF para dar iní-
cio à distribuição no Edoclink e enviada para DCA-
-Armazéns.
Após a receção do pedido e mediante disponibili-
dade de stock, este será concretizado e disponibili-
zado para levantamento no horário acima referido. 
O estado do pedido pode ser consultado através 
Edoclink, onde será anexo um documento referente 
ao levantamento.
Para se proceder ao levamento do material e de 
modo a evitar o consumo excessivo de papel, basta 
indicar o número da RQI.
Vila Nova de Gaia, 21 Dezembro de 2015
A Diretora Municipal de Administração e Finança. 
(Manuela Garrido)

DESPACHO N.º 84/DMIEP/2015
Na minha ausência, programada para o período 
compreendido entre os dias 28 e 30 de dezembro 
de 2015, as competências próprias e subdelegadas 
que me estão cometidas sejam assumidas transi-
toriamente, durante aquele período, nos seguintes 
termos:
A Sra. Dr. a Manuela Bernardes, diretora de de-
partamento, me substitua no âmbito das matérias 
respeitantes a Obras e Empreitadas;
A Sra. Engª. Rita Diogo, chefe de divisão, me subs-
titua no âmbito da Mobilidade e Transportes;
O Sr. Eng.º Joaquim Ribeiro, técnico superior, me 
substitua no âmbito das matérias concernentes à 
Energia;
Paços do Concelho, 21 de dezembro de 2015.
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, (Eng.º Dora Maia)

DESPACHO N.º 85/DEVS/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.° do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de Janeiro, durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período compreendido entre 28 a 30 
de dezembro de 2015, delego transitoriamente as 
minhas competências próprias e subdelegadas no 
Técnico Superior, Sr. Dr. Joaquim Ferreira de Sousa, 
incluindo a gestão do gatil e canil municipal, sem 
prejuízo neste caso da orientação técnica do Servi-
ço Veterinário Municipal.
Paços do Concelho, 22 de dezembro de 2015
(António Dias)

O Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, (António Dias)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO 06/2015
No âmbito das competências atribuídas pela alínea 
a) do n.º 2 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, determino TOLERÂNCIA DE PONTO no 
período da tarde do dia 23 e nos dias 24 e 31 de 
dezembro a todos os trabalhadores do Município, 
com exceção daqueles integrados em serviços que, 
por razões de interesse público, devam manter-se 
em funcionamento naqueles dias, designadamente 
bombeiros e proteção civil, polícia municipal e salu-
bridade e que se encontrem designados em escala, 
em tais períodos. 
Não obstante, relativamente a estes últimos, os di-
rigentes máximos dos serviços devem promover a 
equivalente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos	trabalhadores	em	dia	ou	dias	a	fixar	de	
acordo com a conveniência do serviço. 
Divulgue-se junto do Conselho de Administração 
das Empresas Municipais. Município de Vila Nova 
de Gaia, 10 de dezembro de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

ORDEM DE SERVIÇO 07/2015
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na divisão de divisão administrativa de atendimen-
to e arquivo, considerando a escassez de colabora-
dores	para	assegurar	o	funcionamento	eficaz	e	efi-
ciente do balcão multisserviços da  Loja do Cidadão 
determino que a trabalhadora Fátima Cristina da 
Silva Neves Vieira, assistente técnica, com o n.º de 
ordem 2222, passe a exercer funções no referido 
Espaço  do Cidadão, com efeitos ao dia 3 de De-
zembro de 2015, deixando a divisão de ação social, 
voluntariado e saúde. 
Município de Vila Nova de Gaia, 4 de Dezembro de 
2015.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março (Dr. Manuel Monteiro)
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SIGLAS
NGP - Nova Gestão Pública
POCAL	-	Plano	Oficial	de	Contabilidade	das	Autar-
quias Locais 
SCI - Sistema de Controlo Interno
NCI - Norma de Controlo Interno
GAQ - Gabinete de Auditoria e Qualidade 
CM - Câmara Municipal 
UO - Unidade Orgânicas 
CMVNG - Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
RAI - Regulamento de Auditoria Interna 
ROSM - Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais 
RICPM - Regulamento do Inventário e Cadastro do 
Património Municipal 
RIHT - Regulamento Interno de Horários de Traba-
lho 
GAPCM - Gabinete de Apoio ao Presidente da Câ-
mara Municipal 
PCM - Presidente da Câmara Municipal 
CTT - Correios e Telecomunicações de Portugal 
CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
RAM - Regulamento de Arquivo Municipal 
GSI - Gestão de Sistemas de Informação 
RFALEI - Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais 
OE - Orçamento de Estado 
PAM - Presidente da Assembleia Municipal 

RH - Recursos Humanos 
SAF - Serviço Responsável pela Área Financeira  
LFL - Lei das Finanças Locais 
SATOPOCAL - Subgrupo de Apoio Técnico na Apli-
cação do POCAL 
LCPA - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 
em Atraso 
BT - Balanço à Tesouraria 
FC - Fundos de Caixa 
FM - Fundos de Maneio 
RIFM - Regulamento Interno de Fundos de Maneio 
SGP - Gestão do Património 
CCP - Código de Contratos Públicos 
SCPA - Serviço de Contratação Pública e Aprovisio-
namento
LTFP - Lei do Trabalho em Funções Públicas 
SCFC - Serviço de Candidaturas a Fundos comuni-
tários 

Preâmbulo
Nos últimos anos, e como resposta a todos aque-
les que se têm manifestado e reclamado uma ad-
ministração	menos	cara	e	mais	eficiente	e	eficaz,	
temos vindo a assistir a uma profunda reforma da 
Administração Pública e que se enquadra no mode-
lo gestionário conhecido por Nova Gestão Pública 
(NGP) adotadas nos países ocidentais.
A introdução do controlo e da contabilidade de ges-
tão no sector público, como consequência das ini-
ciativas da NGP, estão na base das principais mu-
danças ocorridas, nos últimos anos, no sistema de 
contabilidade pública em geral face à necessidade 
de	aumentar	a	eficiência	do	sector	público	e	reduzir	
a despesa pública.
Os municípios têm vindo a ser particularmente 
pressionados	a	tornarem-se	cada	vez	mais	eficazes	
e	eficientes	bem	como	a	proporcionar	um	serviço	
de maior qualidade e a promoverem a transparên-
cia.
O	 Plano	 Oficial	 de	 Contabilidade	 das	 Autarquias	
Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.º 
162/99, de 14 de Setembro e n.º 60-A/2005, de 30 
de Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.º 315/2000, 
de 2 de Dezembro, e n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, 
ao impor a aplicação de um Sistema de Controlo 
Interno (SCI), de modo a permitir o permanente 
acompanhamento e avaliação da gestão autárqui-
ca,	 consubstancia	 a	 reforma	 da	 administração	 fi-
nanceira e das contas públicas no sector da admi-
nistração autárquica e visa a criação de condições 
para uma contabilidade pública moderna que se 
paute	pela	fiabilidade	e	credibilidade	dos	registos,	
constituindo assim um instrumento fundamental de 
apoio à gestão das Autarquias Locais.
Conforme	definido	no	ponto	2.9.1	do	POCAL,	o	Sis-
tema de Controlo Interno (SCI) a adotar pelo Muni-
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cípio, deverá englobar o plano de organização, po-
líticas, métodos e procedimentos de controlo, que 
contribuam para assegurar a realização dos obje-
tivos	previamente	definidos	e	a	 responsabilização	
dos intervenientes no processo de organização e 
gestão do Município, o desenvolvimento das ativi-
dades	 de	 forma	ordenada	 e	 eficiente,	 incluindo	 a	
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão 
e a integridade dos registos contabilísticos e a pre-
paração	oportuna	de	informação	financeira	fiável.
Este	sistema	deve	garantir	a	integridade	e	a	fiabili-
dade	da	informação	financeira	apresentada,	assim	
como a veracidade dos seus números e indicado-
res, que se extrairão dos elementos de prestação 
de contas, através da inclusão dos seguintes prin-
cípios básicos:
a) Segregação de funções;
b) Controlo das operações;
c)	Definição	de	autoridade	e	de	responsabilidade;
d) Registo metódico dos factos.
A norma de controlo interno (NCI) é parte integran-
te do sistema de controlo interno conjuntamente 
com os manuais de procedimentos de controlo in-
terno e demais regulamentos, normas e diretivas 
complementares ou interpretativas das normas 
apresentadas.
A presente NCI compreende o controlo interno ad-
ministrativo ao nível da gestão documental e de re-
cursos humanos, o controlo interno contabilístico e 
as normas que regem o controlo ao nível do Gabi-
nete de Auditoria e Qualidade (GAQ).
A NCI aqui apresentada, apesar de plenamente 
compatibilizada com a recente reestruturação or-
gânica dos serviços da Câmara Municipal (CM), não 
constitui um sistema estático porquanto deixa em 
aberto o incremento de novos métodos e procedi-
mentos que acompanhem a dinâmica evolutiva na-
tural da estrutura do Município.
Assim, e nos termos das disposições conjugadas 
dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição 
da República Portuguesa e em execução da compe-
tência cometida a esta Câmara Municipal, nos ter-
mos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, é elaborada a presen-
te Norma de Controlo Interno (NCI). 

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
(Objeto)

1- A NCI, que reveste a forma de regulamento 
municipal, visa estabelecer um conjunto de regras 
definidoras	de	políticas,	métodos	e	procedimentos	
de controlo que permitam assegurar o desenvolvi-
mento das atividades atinentes à evolução patri-

monial	de	forma	ordenada	e	eficiente,	 incluindo	a	
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
ilegalidades, de fraudes e erros, a exatidão e inte-
gridade dos registos contabilísticos e a preparação 
atempada	de	informação	financeira	fidedigna.
2- Em conformidade com o POCAL, os métodos e 
procedimentos visam os seguintes objetivos:
a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no 
que respeita à elaboração e execução dos docu-
mentos previsionais, à elaboração das demonstra-
ções	financeiras	e	ao	sistema	contabilístico;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e 
das decisões dos respetivos titulares;
c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e controlo de documentos;
e) A exatidão e integridade dos registos contabilís-
ticos,	bem	como	a	garantia	da	fiabilidade	da	infor-
mação produzida;
f)	O	incremento	da	eficiência	das	operações;
g) A adequada utilização dos fundos e o cumpri-
mento dos limites legais relativos à assunção de 
encargos;
h) O controlo das aplicações e do ambiente infor-
mático;
i) A transparência e a concorrência no ambiente 
dos mercados públicos;
j)	O	registo	oportuno	e	fidedigno	das	operações	nos	
documentos e livros apropriados no período conta-
bilístico a que respeitam, de acordo com as deci-
sões de gestão e no respeito pelas normas legais.

Artigo 2º
(Âmbito de aplicação)

A NCI aplica-se a todos os serviços municipais 
abrangidos pelos procedimentos constantes do 
presente documento e vincula todos os titulares de 
órgãos, dirigentes, trabalhadores e demais colabo-
radores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
(CMVNG), bem como ao setor empresarial local do 
município	quando	especificamente	previsto.

Artigo 3º
(Responsabilidade pela implementação e de-

senvolvimento do sistema de controlo 
Interno)

1- Compete à CM aprovar, colocar e manter em 
funcionamento e aperfeiçoar o SCI, e a cada um 
dos seus membros, bem como ao pessoal dirigente, 
coordenadores e responsáveis de gabinetes, proje-
tos e equipas multidisciplinares, dentro das respe-
tivas unidades orgânicas, zelar pelo cumprimento 
dos procedimentos constantes da NCI.
2 - Compete ainda ao pessoal dirigente, coorde-
nadores e responsáveis de gabinetes, projetos e 
equipas multidisciplinares, dentro das respetivas 
unidades orgânicas (UO), zelar pelo cumprimento 
das disposições constantes da presente norma de 
controlo interno e dos preceitos legais em vigor, 
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devendo igualmente promover a recolha de su-
gestões, propostas e contributos de todos os tra-
balhadores tendo em vista a avaliação, revisão e 
permanente adequação dessas mesmas normas e 
procedimentos à realidade do Município, sempre na 
ótica da otimização da função controlo interno e 
da	melhoria	da	eficiência,	eficácia	e	a	economia	da	
gestão municipal.

Artigo 4º
(Acompanhamento e avaliação do sistema de 

controlo interno)
1-No	âmbito	das	suas	funções	específicas,	compete	
ao GAQ acompanhar, monitorizar e avaliar a exe-
cução da NCI, que, para o efeito, proporá supe-
riormente, a realização por amostragem dos testes 
substantivos e de conformidade que, entenda ne-
cessários, sendo coadjuvada por técnicos especiali-
zados	que	apresentarão	relatórios	das	verificações	
efetuadas, não obstante o estipulado no Regula-
mento de Auditoria Interna (RAI). 
2- Ao GAQ são ainda remetidos, para os efeitos do 
número anterior, todos os contributos referidos no 
n.º 2 do artigo anterior.
3- Aqueles contributos, propostas e sugestões sus-
tentarão a avaliação, revisão e permanente atuali-
zação que o GAQ proporá superiormente, pelo me-
nos de dois em dois anos.

Artigo 5º
(Responsabilidades comuns às diversas uni-

dades orgânicas)
1- Na prossecução das atribuições do Município, to-
dos os serviços municipais devem ter em conta as 
regras de estrutura, níveis de hierarquia e compe-
tências estabelecidas no Mapa de Pessoal e no Re-
gulamento de Organização dos Serviços Municipais 
(ROSM).
2-	Os	dirigentes	definem	os	procedimentos	e	 cir-
cuitos internos de informação relativos à respetiva 
orgânica, sendo da sua responsabilidade assegurar 
a elaboração de um manual de procedimentos que 
contempla	 os	 fluxos	 de	 procedimentos	 mais	 fre-
quentes, descrevendo em pormenor a tramitação 
que lhes está associada, bem como os requisitos 
formais e materiais aplicáveis.
3- O manual de procedimentos respeitante a cada 
unidade	orgânica	é	aprovado	nos	termos	definidos	
pelo Vereador do pelouro e publicitado na página 
da Intranet da CM.
4- É, ainda, da responsabilidade dos dirigentes má-
ximos das diversas unidades orgânicas, sem pre-
juízo de outras descritas no ROSM em vigor e na 
presente NCI, assegurar as seguin¬tes funções: 
a)	Verificar	o	cumprimento	de	todas	as	normas	le-
gais aplicáveis, designadamente as respeitantes ao 
procedimento administrativo, assim como as nor-
mas de controlo interno, tendo em conta a organi-

zação dos serviços a que pertençam; 
b) Emitir requisições internas/informações, tendo 
em vista a aquisição de bens e serviços e, bem as-
sim, a execução de empreitadas de obras públicas; 
c) Elaborar e submeter à aprovação superior ins-
truções, circulares, regulamentos, normas e outros 
procedimentos que forem julgados necessários ao 
correto exercício da sua atividade, bem como pro-
por as medidas de política adequadas no âmbito de 
cada serviço; 
d) Coordenar a atividade dos respetivos serviços 
e assegurar a correta execução das tarefas dentro 
dos prazos determinados;
e) Promover a imediata execução das deliberações 
da CM e dos despachos do Presidente ou de quem 
atua no exercício dos poderes delegados ou subde-
legados;
f) Velar pela conservação do património afeto à 
respetiva unidade orgânica; assegurar a gestão e 
manutenção das respetivas instalações, bem como 
dar conhecimento ao serviço competente de qual-
quer aquisição, abate ou transferência de bens à 
sua	guarda,	nos	termos	definidos	no	Regulamento	
do Inventário e Cadastro do Património Munici¬pal 
(RICPM) em vigor;
g) Elaborar, manter atualizada e disponibilizar para 
consulta dos respetivos trabalhadores, uma coletâ-
nea de toda a legislação e regulamentação aplicá-
vel ao respetivo setor de atividade, incluindo circu-
lares, instruções e ordens de serviço; 
h) Promover, sempre que possível, a rotação peri-
ódica	de	pessoal	 inerente	a	um	eficaz	sistema	de	
controlo interno;
i) Submeter a despacho superior, previamente à 
realização de trabalho suplementar, a necessária 
autorização para prestação de trabalho para além 
do horário normal, de acordo com o previsto no Re-
gulamento Interno de Horários de Trabalho (RIHT) 
da CMVNG e demais instruções;
j) Promover o controlo do movimento e situação 
dos processos, através da realiza¬ção de mapas 
de conferência semestrais a enviar ao Gabinete de 
Apoio ao Presidente da Câmara Municipal (GAPCM). 
5- Após a conclusão dos procedimentos concursais 
em curso, é inserida em anexo à presente NCI, dela 
fazendo	parte	 integrante,	 a	 identificação	dos	 res-
ponsáveis de cada UO´s/Serviços.

CAPITULO II
DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIA E DADOS

SECÇÃO I
DOCUMENTOS OFICIAIS

Artigo 6º
(Tipos de documentos oficiais)

1- Documentos são os suportes dos atos e formali-
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dades integrantes dos procedimentos.
2- Os documentos são, preferencialmente, em for-
mato eletrónico devendo ser digitalizados sempre 
que sejam produzidos ou recebidos noutro formato 
e tal seja possível.
3- Os registos podem ser de natureza diversa, de-
signadamente	gráfica,	áudio,	visual	ou	audiovisual,	
e estar registados em suportes de papel, magnéti-
cos, digitais, eletrónicos ou outros.
4-	São	considerados	documentos	oficiais,	designa-
damente: 
a) Os regulamentos e normas internas;
b) As atas das reuniões da Assembleia e Câmara 
Municipal; 
c) Os despachos do Presidente da Câmara Munici-
pal (PCM) e dos Vereadores com competências de-
legadas ou subdelegadas;
d) As comunicações internas do PCM e dos Verea-
dores com competências delegadas ou subdelega-
das, bem como de dirigente com competência para 
o efeito;
e) As ordens de serviço;
f) As comunicações internas do PCM, dos vereado-
res com competência delegada ou subdelegada ou 
dirigentes de serviços;
g) As certidões emitidas para o exterior;
h) As escrituras e contratos lavrados por notário, 
oficial	 público	 ou	por	 entidades	 com	competência	
para a prática de atos relativos a imóveis;
i) Os livros de registo das escrituras e contratos;
j) Os livros de registo dos fundos de maneio;
k) Os editais e avisos;
l) Os protocolos celebrados entre a CM e entidades 
públicas ou privadas;
m) O orçamento municipal e as grandes opções do 
plano;
n) O relatório e contas do município;
o) O mapa de pessoal do município;
p) As ordens de pagamento;
q) As guias de recebimento;
r) As requisições internas e externas;
s) Os ofícios enviados para o exterior;
t) As faturas emitidas enviadas a diversas entida-
des externas;
u) Os alvarás de loteamento;
v) As licenças e autorizações emitidas nos termos 
legais.
5-	São	também	considerados	documentos	oficiais:
a) Os autos de consignação das empreitadas de 
obras públicas;
b)	Os	autos	de	receção	provisória	e	definitiva	das	
obras;
c) Todos os demais documentos contabilísticos 
obrigatórios no âmbito do POCAL;
d) As atas dos júris dos concursos de admissão de 
pessoal;
e) As atas e relatórios dos júris relativos aos proce-
dimentos de contratação previstos no Código de f) 

Contratos Públicos (CCP);
g) Outros documentos não previstos no presente 
artigo, mas que sejam ou venham a ser considera-
dos	oficiais,	tendo	em	conta	a	sua	natureza	especí-
fica	e	enquadramento	legal.	

Artigo 7º
(Organização dos documentos oficiais)

1- O arquivo corrente é constituído por todos os do-
cumentos	do	ano	e	fica	junto	ao	serviço	para	con-
sulta permanente dos colaboradores.
2 -O arquivo histórico é constituído por todos os 
documentos dos anos anteriores.
3- Em todos os tipos de documentos que integram 
processos administrativos deve constar, de forma 
clara	e	legível,	a	identificação	dos	eleitos,	dos	diri-
gentes, dos colaboradores e demais intervenientes 
que os subscrevem e a qualidade em que o fazem.
4- A organização e arquivo de documento obede-
cem às regras e normas municipais em vigor.

Artigo 8º
(Emissão de correspondência)

1- Nos arquivos dos serviços emissores de corres-
pondência, deve constar uma cópia do documento 
emitido, ou o original caso se trate de fax, ou con-
firmação	no	caso	de	correio	eletrónico.
2- A correspondência a ser expedida via postal, 
Correios e Telecomunicações de Portugal (CTT), 
deve ser entregue diariamente no serviço de expe-
diente, nos horários estabelecidos.
3- A correspondência entregue diariamente nos 
CTT é registada em impresso próprio dos CTT, cujo 
talão	após	certificação	daqueles	serviços,	é	arqui-
vado em dossier próprio, organizado sequencial-
mente por mês.
4- Mensalmente é assegurado o apuramento e con-
ferência do valor da correspondência faturada pelos 
CTT	 e	 cuja	 confirmação	 fica	 expressa	 através	 do	
termo "conferido", sendo datada e assinada. Esta 
conferência	 é	 efetuada	 pelo	 serviço	 definido	 pelo	
ROSM.

Artigo 9º
(Receção de correspondência)

1- Toda a correspondência rececionada na autar-
quia é obrigatoriamente registada no próprio dia, 
com data e número de entrada, digitalizada, sem-
pre que possível, e disponibilizada eletronicamente 
na	 aplicação	 informática	 específica	 para	 a	 gestão	
documental do serviço a que se destina.
2- Toda a documentação que entra no serviço de 
expediente, dirigida aos serviços da CM, é aberta 
e	registada,	exceto	se	vier	com	indicação	de	confi-
dencial e/ou com o nome do destinatário.
3- Toda a correspondência e documentação re-
metida pelos Tribunais Judiciais, Administrativos 
e Fiscais, bem como entre mandatários, são aber-
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tas apenas pelo dirigente da unidade orgânica, ou 
por quem em este delegar e por mandatário, com 
competência, nos termos do ROSM, para assegurar 
a	representação	forense,	na	salvaguarda	da	confi-
dencialidade e sigilo dos processos.
4- Toda a correspondência e documentação dirigi-
da à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ), que entra na Câmara Municipal, enquanto 
entidade que detém a sua presidência, são abertas 
apenas pela Presidente da CPCJ, ou por quem em 
esta	delegar,	na	salvaguarda	da	confidencialidade	e	
sigilo dos processos.
5- Toda a correspondência enviada relativa a pro-
cedimentos de contratação pública, cujo processo 
seja conduzido por um Júri, deve ser encaminha-
da para o respetivo Presidente, na salvaguarda da 
confidencialidade	e	sigilo	do	processo.

Artigo 10º
(Apreciação e informação de requerimentos 

diversos)
1- Todos os documentos, com exceção dos que se 
limitam a fazer qualquer comunicação ou que te-
nham	uma	tramitação	específica,	devem	ser	apre-
ciados e informados no prazo máximo de 15 dias, a 
fim	de	ser	possível	dar	resposta	ao	interessado	até	
um mês após a receção do documento.
2- No caso de não ser possível respeitar o deter-
minado	no	ponto	anterior,	fica	o	serviço	que	tiver	
o documento na sua posse obrigado a habilitar o 
decisor a prestar informação intercalar da fase do 
tratamento do assunto em análise, ao interessado.

SECÇÃO II
ORGANIZAÇÃO, MANUSEAMENTO, ARRUMAÇÃO E 

ARQUIVO DE PROCESSOS

Artigo 11º
(Organização de processos)

1- Os processos administrativos e os dossiers téc-
nicos da CM em suporte de papel, ou outro não ele-
trónico, devem ser devidamente organizados por 
áreas	funcionais,	por	temas	e	assuntos	específicos,	
sendo constituídos por pastas ou dossiers adequa-
dos, em cujas capas se deve mencionar pelo menos 
os seguintes elementos:
a) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
b) Designação da unidade e subunidades orgâni-
cas;
c) Número atribuído ao processo, seguido da men-
ção do ano a que diz respeito;
d) Designação do tema ou assunto;
e) Designação da entidade requerente se for caso 
disso;
f) Data do início da formação do processo.
2- Cabe a cada serviço municipal organizar os res-
petivos processos, de acordo com o Regulamento 
de Arquivo Municipal (RAM), devendo arquivar e 

arrumar os processos de forma adequada até à sua 
conclusão.
3- Cada unidade orgânica ou serviço, consoante o 
caso, deve assegurar a integridade dos processos 
administrativos, sendo apenas permitido extrair 
deles os documentos originais destinados ao paga-
mento de despesas e/ou recebimento de receitas, 
devendo ser substituídos pelas respetivas cópias 
devidamente autenticadas.
4- Não é permitida a circulação ou o arquivo de 
documentos ou processos com mais de uma folha, 
sem que todas se encontrem devidamente nume-
radas e rubricadas.

Artigo 12º
(Suportes de comunicação administrativa)

1- Os suportes de comunicação administrativa es-
crita, de natureza interna e externa, devem sempre 
identificar	os	trabalhadores	ou	titulares	dos	órgãos	
subscritores das mesmas e em que qualidade o fa-
zem,	sendo	a	 identificação	 feita	mediante	assina-
tura ou rubrica, com indicação do nome e cargo 
exercido, de forma adequada para o efeito.
2- Quando nas comunicações dirigidas aos muní-
cipes se faça referência a disposições de caráter 
normativo, é obrigatório transcrever a parte que é 
relevante para o andamento do processo ou anexar-
-se fotocópia do documento que a consubstancia.
3- Na redação dos documentos (formulários, ofí-
cios, minutas de requerimentos, avisos, convoca-
tórias, certidões e declarações), e em especial na 
comunicação com os cidadãos, deve usar-se lin-
guagem	simples,	clara,	concisa	e	significativa,	sem	
siglas, termos técnicos ou expressões reverenciais 
ou intimidatórias.
4- As minutas e os modelos de requerimentos dis-
ponibilizados aos munícipes devem respeitar os 
princípios e orientações de normalização e devem 
conter instruções de preenchimento simples e su-
ficientes.

Artigo 13º
(Tramitação e circulação de processos em 

suporte não eletrónico)
1- Conforme a natureza dos processos, estes po-
dem circular pelos serviços que necessitem de os 
consultar por motivos de interesse municipal, obe-
decendo ao sistema de controlo na base de pro-
tocolo interno entre serviços, devendo ser criada 
também	uma	ficha	para	cada	processo,	onde	são	
registados os respetivos movimentos de circulação 
interna.
2- Os protocolos de circulação devem ser assinados 
com letra legível pelo funcionário que faz a respeti-
va entrega e pelo funcionário que faz a receção do 
processo ou dossier, seguido da data de entrega e 
de receção.
3- Cabe aos responsáveis de cada serviço municipal 
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acompanhar a tramitação e circulação dos respeti-
vos processos, de forma a garantir a sua seguran-
ça, evitando o seu eventual extravio.

Artigo 14º
(Manuseamento, arrumação e arquivo de 

processos)
1- Os serviços municipais devem ter o máximo cui-
dado na arrumação dos processos ou dossiers, de-
vendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em 
lugar adequado, em prateleiras ou estantes, até à 
conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua 
natureza	específica,	podem	eventualmente	ser	en-
viados ao serviço de arquivo municipal, quando 
passarem da fase de arquivo ativo para arquivo 
inativo. 
2- Existem processos que pela sua natureza, após 
a sua conclusão, são considerados na fase de ar-
quivo permanente, nunca podendo ser destruídos, 
de acordo com as disposições legais em matéria de 
arquivo público municipal.
3-	 Caso	 se	 verifiquem	as	 condições	mencionadas	
no número anterior, devem os serviços respetivos 
aconselharem-se com o serviço de Arquivo Munici-
pal sobre o destino que deve ser dado aos proces-
sos.

SECÇÃO III
GESTÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS

Artigo 15º
(Gestão e controlo das aplicações e ambien-

tes informáticos)
1- O desenvolvimento e implementação de medi-
das	necessárias	à	segurança	e	confidencialidade	da	
informação processada e armazenada informatica-
mente são assegurados pelo serviço competente 
em matéria de gestão de sistemas de informação 
(GSI) nos termos estabelecidos pelo ROSM através 
da atribuição de acessos e permissões aos utiliza-
dores	de	acordo	com	os	perfis	adequados	às	fun-
ções desempenhadas e de acordo com os procedi-
mentos previstos para cada área.
2- A gestão de todo o sistema informático é única 
e exclusivamente realizada pelo serviço referido no 
n.º 1, nomeadamente, a recuperação de falhas, não 
sendo permitida a mudança e local dos equipamen-
tos instalados nem a tentativa ou ligação de outros 
equipamentos estranhos aos vários serviços.
3- O serviço competente em matéria GSI é igual-
mente responsável pela realização de cópias de se-
gurança	da	base	de	dados	e	suas	configurações	que	
asseguram	a	integridade	dos	dados	e	dos	ficheiros	
existentes nas partilhas de rede. 
4- Todo o sistema informático deve estar, preferen-
cialmente, ligado em rede.
5- Os funcionários e colaboradores da CM, salvo 
autorização	específica	ou	disposição	legal	em	con-

trário,	 devem	 manter	 confidencialidade	 sobre	 as	
suas instalações e equipamentos informáticos pe-
rante qualquer entidade exterior à Autarquia.
6- Somente os técnicos do serviço competente em 
matéria de GSI estão autorizados a fazer alterações 
e	configurações	de	equipamentos	ativos	e	servido-
res, salvo entidades devidamente autorizadas.
7- Os sistemas de proteção, antivírus, anti-spam, 
firewall,	etc.,	implantados,	deverá	juntamente	com	
os demais procedimentos descritos nos números 
anteriores, assegurar uma correta proteção do sis-
tema.

Artigo 16º
(Parametrização da aplicação informática 

POCAL)
A alteração da parametrização da aplicação infor-
mática, no que concerne à não comparabilidade da 
informação contabilística, é da responsabilidade do 
dirigente	dos	SAF	devendo	este,	para	o	efeito,	defi-
nir regras e fundamentar todas as suas alterações, 
de forma a salvaguardar o princípio da consistência.

CAPITULO III
NORMAS DE CONTROLO INTERNO DA ÁREA 

DO ATENDIMENTO

Artigo 17º
(Disposições específicas)

1- O atendimento municipal é assegurado pela 
equipa que efetua o atendimento presencial e pela 
equipa dos serviços de apoio o qual dispõe de um 
serviço de atendimento multicanal, permitindo que 
cidadãos e empresas possam apresentar os pedi-
dos através da internet, correio eletrónico, carta, 
fax ou telefone.
2- Cada balcão pode funcionar como posto de co-
brança, estando habilitado a receber os valores cor-
respondentes a cada serviço prestado, sendo o pa-
gamento de eventuais taxas efetuado no momento.
3- O atendimento municipal deve assegurar a 
prestação da informação pretendida, independen-
temente, do serviço responsável pelo tratamento 
onde se encontra o processo, através de pesquisa 
nas aplicações informáticas de suporte.
4- O procedimento que se inicie e desenvolva atra-
vés do Balcão Único Eletrónico, segue os termos 
previstos no CPA.

Artigo 18º
(Gestão do atendimento municipal)

1- Todos os requerimentos cujos pedidos exijam o 
pagamento de uma taxa são registados no sistema 
operacional de taxas, onde são emitidas e entre-
gues aos requerentes as guias de pagamento.
2- Todas as reclamações apresentadas no Livro de 
Reclamações (designado por Livro Amarelo), su-
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gestões/opiniões e louvores são rececionadas no 
atendimento municipal, registadas e enviadas ao 
responsável pela área para serem objeto de apre-
ciação e preparação de resposta fundamentada 
com eventual adoção e aplicação de medidas cor-
retivas/preventivas.
3- Caso se trate de uma reclamação cujo assunto 
é da responsabilidade de outro serviço, a mesma é 
remetida ao seu responsável, para análise e funda-
mentação	 da	 resposta;	 o	 documento	 original	 fica	
sempre na área responsável pelo atendimento até 
envio	da	resposta	final.	O	fim	do	circuito	é	o	envio	
à área do arquivo corrente.
4- Para qualquer pedido de prestação de serviço 
a	 autarquia,	 é	 necessário	 registar	 a	 identificação	
do cliente (nome e numero de contribuinte), bem 
como os restantes dados pessoais: morada com-
pleta, telefone e/ou endereço eletrónico e o tipo de 
serviço,	a	fim	de	garantir	o	seu	devido	encaminha-
mento para a área competente.

Artigo 19º
(Apoio Administrativo ao Atendimento Muni-

cipal)
1- A área de apoio administrativo do atendimen-
to municipal, após registo dos pedidos, assegura a 
sua digitalização e reencaminhamento para a área 
administrativa das unidades orgânicas a que os as-
suntos dizem respeito.
2- Cada área receciona os pedidos/processos, ana-
lisa-os e dá o seguimento normal aos mesmos de 
forma a garantir que todos os cidadãos têm uma 
resposta ou um ponto de situação sobre o caso 
apresentado.
3- Para uma melhor gestão e racionalização de re-
cursos, circuitos e procedimentos, todos os pedidos 
são registados e tramitados nas aplicações infor-
máticas existentes e toda a documentação relacio-
nada com o processo é digitalizada e agregada na 
aplicação em todas as fases.

Artigo 20º
(Atendimento telefónico geral)

O atendimento da linha telefónica procede à tria-
gem das chamadas recebidas, questiona o assunto 
a que se destinam e encaminha as chamadas para 
o serviço respetivo.

CAPITULO IV
ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, ORÇAMEN-

TAL, PATRIMONIAL E DE CUSTOS

Artigo 21º
(Competência)

A	 gestão	 financeira,	 orçamental,	 contabilística	 e	
patrimonial	está	cometida	aos	serviços	da	área	fi-
nanceira (SAF), que nos termos do ROSM assumem 

as funções e competências naquela matéria.

Artigo 22º
(Gestão financeira e orçamental)

1-	A	gestão	financeira	 em	sentido	 lato	 engloba	a	
execução do orçamento municipal, os movimentos 
da contabilidade geral ou patrimonial e a tesouraria, 
de acordo com as deliberações e decisões tomadas 
pelo órgão executivo, tendo em conta a sua progra-
mação ao longo de cada exercício económico.
2-	A	gestão	financeira,	orçamental,	contabilística	e	
patrimonial obedece às disposições legais do PO-
CAL sendo sustentada pelo sistema contabilístico 
municipal.

Artigo 23º
(Organização do sistema contabilístico muni-

cipal)
1- A organização contabilística e patrimonial do 
município e respetivo funcionamento, rege-se pe-
los	procedimentos	definidos	no	POCAL,	pelas	nor-
mas	previstas	no	RICPM	e	pelas	normas	definidas	
na presente NCI.
2- O sistema contabilístico municipal funciona com 
base nas seguintes aplicações informáticas:
a) Contabilidade orçamental;
b) Contabilidade geral ou patrimonial;
c) Contabilidade de custos;
d) Gestão de materiais (stocks);
e) Património.
3- O sistema contabilístico municipal assenta, fun-
damentalmente, nos seguintes grupos de compo-
nentes:
a) O inventário, que corresponde a todos os bens, 
direitos e obrigações constitutivos do seu patrimó-
nio;
b) Os documentos e registos, que assentam na 
utilização de documentos e livros de escrituração, 
cujo conteúdo mínimo obrigatório e respetiva expli-
citação	se	encontram	definidos	no	POCAL;
c) A contabilidade de custos, que assenta no apu-
ramento dos custos das funções e dos custos sub-
jacentes	 à	 fixação	 de	 tarifas	 e	 preços	 de	 bens	 e	
serviços, nos termos do POCAL.
4- Os documentos principais de prestação de con-
tas da CMVNG são os seguintes:
a) O balanço;
b) A demonstração de resultados;
c) Os mapas de execução orçamental;
d)	Os	anexos	às	demonstrações	financeiras;
e) Os relatórios de gestão.
5- No desempenho das suas competências os res-
ponsáveis dos SAF, devem aplicar, sempre que pos-
sível, o princípio da segregação de funções, tendo 
em conta a salvaguarda do sistema de controlo in-
terno.
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Artigo 24º
(Da contabilidade de custos)

1- A contabilidade de custos é um subsistema obri-
gatório no apuramento dos custos das funções e 
dos	custos	subjacentes	à	fixação	de	tarifas	e	preços	
de bens e serviços.
2- O custo das funções, dos bens e dos serviços 
deve corresponder aos respetivos custos diretos e 
indiretos relacionados com a produção, distribui-
ção,	administração	geral	e	financeira.
3- As grandes funções consideradas no POCAL são 
designadas, por:
a) Funções gerais;
b) Funções sociais;
c) Funções económicas;
d) Outras funções;
4- A imputação dos custos indiretos efetua-se me-
diante	a	aplicação	de	coeficientes,	após	o	cálculo	e	
apuramento dos custos diretos por função.
5-	O	referido	coeficiente	de	imputação	dos	custos	
indiretos de cada função corresponde à percenta-
gem do total dos respetivos custos diretos por fun-
ção, em relação ao total de custos diretos de todas 
as funções.
6- Os custos indiretos de cada função resultam da 
aplicação	do	respetivo	coeficiente	de	imputação	ao	
montante total dos custos indiretos apurados e os 
custos indiretos de cada bem ou serviço obtêm-se 
aplicando ao montante do custo indireto da função 
a que o bem ou serviço se enquadra o correspon-
dente	coeficiente	de	 imputação	dos	custos	 indire-
tos.
7- O custo de cada função, bem ou serviço, apura-
-se adicionando aos respetivos custos diretos, os 
custos indiretos calculados nos termos do número 
anterior.
8- Os custos apurados no âmbito da respetiva con-
tabilidade são periodicamente reconciliados com os 
custos registados na contabilidade patrimonial.
9- Os documentos da contabilidade de custos res-
peitam o conteúdo mínimo obrigatório previsto no 
POCAL	e	adotam	as	correspondentes	fichas.
10 -A CM utilizará no seu subsistema de custos a 
classificação	 funcional	 prevista	 no	 POCAL,	 esco-
lhendo as atividades que possam ser adaptadas â 
realidade do município, tendo em conta as diferen-
tes designações referidas no ponto 10.1 do POCAL.

CAPITULO V
INSTRUMENTOS PREVISIONAIS

SECÇÃO I
PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO

Artigo 25º
(Documentos previsionais)

1- Os documentos previsionais devem obedecer 

às regras previsionais aprovadas pelo POCAL com 
as ulteriores alterações, bem como as previstas no 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das En-
tidades Intermunicipais (RFALEI). 
2- A elaboração dos documentos previsionais deve 
também	 obedecer	 às	 regras	 previsionais	 fixadas	
pela Lei do Orçamento de Estado (OE) e demais 
legislação emanada.

Artigo 26º
(Preparação dos documentos previsionais)
1-	A	fim	de	assegurar	a	atempada	elaboração	dos	
instrumentos previsionais, os serviços, de acordo 
com o calendário estabelecido pelo serviço compe-
tente pela elaboração da proposta de orçamento, 
indicam as suas necessidades de despesa para o 
ano seguinte e anos futuros, caso se aplique, de-
vendo contemplar os encargos assumidos em anos 
anteriores ainda não satisfeitos e uma estimativa 
que cubra os encargos assumidos cujas datas de 
vencimento venham a ocorrer no ano imediata-
mente a seguir.
2- A CM solicita atempadamente ao Presidente da 
Assembleia Municipal (PAM) a indicação das despe-
sas previsíveis para o ano seguinte.
3- Cabe aos serviços com competências no âmbito 
dos Recursos Humanos (RH) elaborar o mapa de 
pessoal nos termos da lei e dar conhecimento do 
mesmo ao serviço competente pela elaboração da 
proposta de orçamento, no prazo que este venha a 
fixar.
4- Compete ao serviço competente pela elaboração 
da proposta de orçamento efetuar a previsão das 
receitas.

Artigo 27º
(Aprovação dos documentos previsionais)

1- A proposta dos documentos previsionais deve 
ser remetida pelo órgão executivo ao órgão deli-
berativo no período previsto na lei, para entrar em 
vigor em 1 de janeiro do ano a que respeita, exceto 
nas situações legalmente previstas.
2- Cabe ao dirigente do serviço com competência 
na	área	financeira	assegurar	a	remessa	dos	docu-
mentos acompanhados pela cópia da ata da respe-
tiva deliberação às entidades determinadas por lei, 
e também a sua publicitação pelas formas legal-
mente previstas.
3- Após a entrada em vigor do orçamento e demais 
documentos que o constituem, os mesmos, acom-
panhados de cópias das respetivas atas, devem ser 
arquivados	 pelo	 serviço	 responsável	 pela	 área	 fi-
nanceira.
4- O estabelecido nos números 1 e 2 do presente 
artigo é aplicado aos documentos de outras entida-
des com quem a CM consolide contas.

Artigo 28º
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(Atraso na aprovação dos documentos previ-
sionais)

1- No caso de atraso na aprovação do orçamento, a 
previsão das dotações para o quadriénio mantém o 
valor previsto, substituindo-se as previsões do ano 
N1 pelas do ano N2 e assim sucessivamente.
2- Durante o período transitório, os documentos 
previsionais podem ser objeto de alterações.
3- Os documentos previsionais que venham a ser 
aprovados pelo órgão deliberativo já no decurso do 
ano económico a que se destinam têm que contem-
plar todos os cabimentos e compromissos efetua-
dos até à sua entrada em vigor.

Artigo 29º
(Modificação dos documentos previsionais)

1- O serviço competente pela elaboração da propos-
ta de orçamento, no início de cada ano económico, 
propõe ao PCM ou ao Vereador, com competência 
na	área	financeira	quando	delegada,	um	calendário	
para	a	realização	de	modificações	aos	documentos	
previsionais, sem prejuízo do seu agendamento 
para além das datas previstas, sempre que neces-
sário.
2- O calendário referido no número anterior, uma 
vez aprovado, é publicado na página de intranet da 
CM.
3- Em função do calendário estabelecido, os ser-
viços	 identificam	as	suas	necessidades	de	modifi-
cação aos documentos previsionais e, após as de-
vidas autorizações, elaboram um relatório com as 
justificação	dos	seus	pedidos,	a	remeter	ao	serviço	
competente pela elaboração da proposta de orça-
mento	até	ao	termo	do	prazo	fixado.
4- Para efeitos de acompanhamento da execução 
orçamental de cada unidade orgânica são remeti-
das a estas periodicamente por via eletrónica, pelo 
serviço competente pela elaboração do orçamento, 
os balancetes das GOP e os balancetes respeitantes 
à execução do respetivo orçamento com conheci-
mento aos Vereadores dos respetivos pelouros.

CAPITULO VI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 30º
(Documentos)

São documentos da prestação de contas da autar-
quia local, os enunciados no POCAL e na Lei das 
Finanças Locais (LFL).

Artigo 31º
(Organização)

1- Os documentos de prestação de contas são ela-
borados pelos SAF, por solicitação do seu dirigente.
2-	 Até	 à	 data	 definida	 pelo	 dirigente	 do	 serviço	
mencionado no número anterior, são remetidos pe-

las unidades orgânicas os seguintes documentos:
a) Relação de acumulação de funções;
b) Relação de emolumentos notariais e custas de 
execuções	fiscais;
c) Relação nominal de responsáveis;
d) Contratação administrativa – situação dos con-
tratos.
e)	Mapa	dos	ativos	de	rendimento	fixo;
f) Mapa dos ativos de rendimento variável;
g) Mapa das amortizações;
h) Mapa do ativo bruto; e,
i) Nota ao Balanço e Demonstração de Resultados 
na parte respeitante ao Imobilizado.
3- Com o objetivo de determinar se os registos 
contabilísticos espelham, de forma verdadeira e 
apropriada, o valor dos bens, direitos e obrigações, 
propriedade da autarquia, o inventário geral com-
preende os seguintes inventários parciais:
a) Inventário das existências;
b) Inventário do imobilizado;
c) Inventário das disponibilidades e das dívidas a 
receber e a pagar.
4- Na inventariação referida deve ter-se em conta 
os critérios de valorimetria e lançamentos de regu-
larização enunciados no POCAL e no SCI.
5-	Constituem	trabalhos	de	fim	de	exercício:	
a) Trabalhos preparatórios de apuramento e regu-
larização das contas;
b) Apuramento dos resultados orçamentais, econó-
micos	e	financeiros;
c) Elaboração dos documentos de prestação de 
contas.
6- Os SAF submetem para aprovação dos órgãos 
competentes os documentos que constituem a 
prestação de contas, no cumprimento dos prazos 
legais estipulados.

Artigo 32º
(Prestação de contas intercalar)

1- As contas são prestadas por anos económicos 
que coincidem com o ano civil.
2- Nas situações legalmente previstas em que é 
necessário prestar contas intercalares, a autarquia 
tem um prazo de 45 dias para a sua apresentação.

Artigo 33º
(Consolidação de contas)

1- A autarquia procede anualmente à consolidação 
de contas integrando as contas da CM, das empre-
sas públicas municipais e de outras entidades par-
ticipadas pela Autarquia.
2- A consolidação de contas é efetuada nos termos 
da lei e de acordo com orientações emanadas pelo 
Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL 
(SATAPOCAL), vertidas em manual aprovado pela 
CM.
3- São documentos de prestação de contas conso-
lidadas:
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a) O relatório de gestão consolidado;
b) O balanço consolidado;
c) A demonstração de resultados por natureza con-
solidados;
d)	Os	anexos	às	demonstrações	financeiras	conso-
lidadas.
4- As contas do Município devem ser objeto de cer-
tificação	legal	de	contas,	nos	termos	da	legislação	
em vigor.

Artigo 34º
(Deveres de informação e publicidade)
Cabe ao dirigente do serviço com competência na 
área	financeira,	assegurar	a	remessa	dos	documen-
tos de prestação de contas às entidades determi-
nadas por Lei e também a sua publicitação pelas 
formas legalmente previstas.

CAPÍTULO VII
DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

SECÇÃO I
DA RECEITA

Artigo 35º
(Regras para a cobrança da Receita)

1- Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, 
mesmo que seja legal, sem que, cumulativamente:
Tenha sido objeto de correta inscrição orçamental;
Esteja	adequadamente	classificada.
2- As receitas liquidadas e não cobradas em 31 de 
Dezembro devem transitar para o Orçamento do 
novo ano económico nas mesmas rubricas em que 
estavam	previstas	no	ano	findo.

Artigo 36º
(Emissão)

1- As UO e demais serviços emissores de receita 
são dotados de acesso à aplicação informática para 
emissão dos documentos de arrecadação (faturas 
ou outras), competindo-lhes efetivar o controlo da 
respetiva arrecadação.
2- As entidades referidas no número anterior de-
vem obrigatoriamente proceder à emissão dos do-
cumentos	 de	 arrecadação	 no	 prazo	 definido	 pelo	
Código do IVA, que é, salvo algumas exceções, o 
mais tardar no 5.º dia útil seguinte a contar da data 
do facto originário.

Artigo 37º
(Postos de cobrança)

1- Existem postos de cobrança nos serviços muni-
cipais	 em	que	 se	 considere	 justificável,	mediante	
aprovação prévia do Executivo.
2- Pode o órgão executivo autorizar outras entida-
des, mediante acordo escrito de ambas as partes, a 
proceder à cobrança de receitas do Município.

3- Nas situações previstas no número anterior de-
vem essas entidades proceder integralmente com 
as disposições legais relativas ao registo de opera-
ções de tesouraria ou equivalentes.

SECÇÃO II
DA DESPESA

Artigo 38º
(Regras para a realização da despesa)

1- As despesas só podem ser cativadas, assumidas, 
autorizadas e pagas se, para além de serem legais, 
estiverem inscritas no orçamento com dotação 
igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, 
respetivamente.
2- O cabimento ou cativação de verbas é feita a pe-
dido dos serviços responsáveis pela despesa, que 
informam da necessidade do cabimento e da extin-
ção do mesmo, com base em documentos escritos 
devidamente assinados e validados pelos responsá-
veis dos serviços.
3- O compromisso deve obedecer ao disposto na 
Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atra-
so (LCPA).

Artigo 39º
(Documentos de suporte da execução da des-

pesa)
Os documentos de suporte para a execução orça-
mental da despesa e que constituem o suporte dos 
cabimentos e dos compromissos são:
a) A requisição interna emitida pelos diversos ser-
viços municipais; 
b) A proposta de cabimento;
c) A requisição externa ou autorização de compra 
emitida pelo aprovisionamento; 
d) A proposta de realização da despesa (PRD); 
Minutas de protocolos, contratos ou acordos de 
execução.

CAPÍTULO VIII
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

SECÇÃO I
DISPONIBILIDADES

Artigo 40º
(Numerário)

1- A importância em numerário existente em cai-
xa deve limitar-se ao indispensável, não devendo 
ultrapassar o montante adequado às necessidades 
diárias do Município, consideradas no montante de 
vinte mil euros de acordo com a deliberação cama-
rária de 12 de Janeiro de 2015.
2- A importância mencionada no número anterior 
pode ser alterada em qualquer altura após delibe-
ração nesse sentido.
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Artigo 41º
(Responsabilidade e dependência do tesou-

reiro)
1- Os trabalhadores são responsáveis pelos fundos, 
montantes e documentos à sua guarda.
2- O tesoureiro responde diretamente pelo conjun-
to	das	importâncias	que	lhe	são	confiadas.
3- Os demais trabalhadores em serviço na tesou-
raria respondem perante o respetivo responsável 
pelos seus atos e omissões que se traduzam em 
situações de alcance, qualquer que seja a sua na-
tureza.
4- O apuramento diário das contas, da responsabi-
lidade do tesoureiro, deve ter em conta o disposto 
na lei.
5- A responsabilidade por situações de alcance não 
é imputável ao tesoureiro estranho aos factos que 
as originaram ou mantêm, exceto se, no desem-
penho das suas funções de gestão, controlo e apu-
ramento de importâncias, houver procedido com 
dolo.
6- Sempre que no âmbito de ações inspetivas se 
realize a contagem dos montantes sob responsa-
bilidade do tesoureiro, o PCM, mediante requisição 
do inspetor ou do inquiridor, dá instruções às insti-
tuições de crédito para que forneçam diretamente 
àquele, todos os elementos de que necessite para 
o exercício das suas funções.

Artigo 42º
(Balanço à Tesouraria)

1- O balanço à tesouraria (BT) é um dos métodos e 
procedimentos de controlo utilizado para assegurar 
a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
situações de ilegalidade, a fraude e/ou erro, a exa-
tidão e a integridade dos registos contabilísticos.
2- O BT é obrigatoriamente efetuado, pelo menos, 
uma vez por trimestre, sem aviso prévio, por dois 
trabalhadores,	e,	ainda,	sempre	que	se	verifiquem	
as seguintes situações:
a) Substituição de trabalhadores da tesouraria;
b) Encerramento das contas em cada exercício eco-
nómico;
c)	No	final	e	no	início	do	mandato	do	órgão	execu-
tivo eleito ou do órgão que o substituiu (em caso 
de dissolução).
3- Os trabalhadores indicados para a realização do 
BT, “responsáveis pela contagem”, devem ser de-
signados com carácter de rotatividade.

Artigo 43º
(Abertura e movimentação de contas bancá-

rias)
1- A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia 
deliberação do órgão executivo.
2- As contas bancárias são tituladas pelo Municí-
pio e movimentadas simultaneamente com duas 

assinaturas ou códigos eletrónicos, sendo uma do 
PC ou Vereador com competência delegada para o 
efeito e outra do responsável pela Tesouraria ou do 
seu substituto.
3-	No	caso	da	conta	se	destinar	a	projetos	financia-
dos	ou	cofinanciados,	os	SAF	informam	o	respon-
sável pelo controlo do projeto do número da nova 
conta na aplicação POCAL.

Artigo 44º
(Cartões de débito e ou cartões de crédito)

1- A adoção de cartões de crédito e ou cartões de 
débito como meio de pagamento depende de apro-
vação pela CM, devendo o referido cartão estar as-
sociado a uma conta bancária titulada pelo Municí-
pio.
2- As despesas pagas com cartões de crédito e ou 
cartões de débito devem respeitar as disposições 
legais e contabilísticas previstas no POCAL e na 
LCPA, pelo que se deve proceder à cabimentação 
do montante total da despesa até à qual é autori-
zada a utilização dos referidos cartões.

Artigo 45º
(Investimentos financeiros de risco)

É	proibida	a	realização	de	investimentos	financeiros	
de risco, devendo tal menção constar das propostas 
das instituições consultadas.

Artigo 46º
(Realização de Aplicações Financeiras)

1- Sempre que haja disponibilidade temporária de 
liquidez e para uma boa gestão dos ativos munici-
pais	deve	o	Município	efetuar	aplicações	financeiras	
consultando várias instituições de crédito, atenta a 
relação custo/benefício da operação.
2- O responsável pelo processo negocial é indicado 
pelo PCM a quem é dado conhecimento de cada 
fase do processo. 

Artigo 47º
(Reconciliações bancárias)

As reconciliações das contas bancárias tituladas 
pelo	Município	são	efetuadas	no	final	de	cada	mês	
e aquando da realização do BT.

Artigo 48º
(Fundos de Caixa e Fundos de Maneio)

1- Os Fundos de Caixa (FC) destinam-se apenas à 
efetivação de trocos, sendo estritamente vedada a 
sua utilização para a realização de despesas e têm 
carácter anual.
2- Os Fundos de Maneio (FM) são pequenas quan-
tias de dinheiro atribuídas aos serviços para fazer 
face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis e 
devem ser criados tantos quantos os necessários.
3-	 As	 disposições	 específicas	 e	 detalhadas	 relati-
vas à constituição de FM encontram-se previstas no 
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Regulamento Interno de Fundos de Maneio (RIFM).

SECÇÃO II
EXISTÊNCIAS

Artigo 49º
(Definição)

Consideram-se existências todos os bens suscetí-
veis de armazenamento, destinados ao consumo ou 
venda por parte do Município.

Artigo 50º
(Princípios Gerais)

1- O Município atua de acordo com a regra do me-
nor stock possível.
2- Cada local de armazenagem tem um responsá-
vel pela sua gestão e manutenção, nomeado para 
o efeito pelo respetivo dirigente da UO, a quem 
cabe zelar pelo controlo e movimentação dos bens 
depositados no armazém, de forma a garantir um 
regular funcionamento dos serviços, e que respon-
de perante o seu superior hierárquico no caso de 
eventuais irregularidades ou falhas nos armazéns.
3- O responsável mencionado no número anterior 
não pode intervir no processo de aquisição dos 
bens armazenados. Os registos de entrada e de sa-
ída em armazém são registados na correspondente 
aplicação informática.
4- A quantidade de existências em armazém é de-
terminada pelos serviços com responsabilidade da 
gestão dos mesmos, mediante elaboração anual de 
uma estimativa das necessidades que não possam 
ser asseguradas de outra forma.
5- Em armazém encontram-se as quantidades 
estritamente indispensáveis ao normal funciona-
mento dos serviços, em obediência ao princípio da 
economia, que visa ter em conta o custo/benefí-
cio associado às existências a deter em armazém 
evitando-se desperdícios.
6-	Cada	serviço	define	os	 locais	de	armazenagem	
que melhor se adapte às condições de segurança e 
acondicionamento dos bens, sendo da sua respon-
sabilidade promover as condições de segurança dos 
armazéns.
7- Todas as operações inerentes às existências só 
podem ser efetuadas pelo responsável e seus cola-
boradores, devidamente autorizados pela entidade 
competente.

Artigo 51º
(Criação e extinção de armazéns)

1- Os serviços propõem ao membro do executivo 
com competência no pelouro correspondente, a 
criação ou a extinção de locais de armazenagem 
devidamente	justificada.	
2- A proposta é formulada após a avaliação pelos 
serviços da necessidade de criação ou extinção de 
um armazém, tendo em conta, respetivamente, a 

razoabilidade da existência de novo armazém ou a 
cessação dos motivos que legitimaram a sua cria-
ção. 

SECÇÃO III
IMOBILIZADO

Artigo 52º
(Âmbito de aplicação)

1- O inventário e cadastro do imobilizado corpóreo 
municipal compreende todos os bens de domínio 
privado, disponível e indisponível, de que o Municí-
pio é titular e todos os bens de domínio público de 
que seja responsável pela administração e controlo, 
estejam ou não afetos à sua atividade operacional.
2- São igualmente objeto de inventariação e cadas-
tro os bens que compõem o imobilizado corpóreo e 
incorpóreo	e	os	investimentos	financeiros.
3- Para efeitos da presente NCI consideram-se:
a) Bens de domínio privado - bens imóveis, móveis 
e veículos que estão no comércio jurídico - privado 
e que o Município utiliza para o desempenho das 
suas funções ou que se encontram cedidos tempo-
rariamente e não estão afetos ao uso público geral;
b) Bens de domínio público - os bens do Município 
ou sob administração deste, que estão afetos ao 
uso público e estão, por natureza, fora do comér-
cio jurídico-privado insuscetíveis de apropriação in-
dividual devido à sua utilidade coletiva desde que 
qualquer	norma	jurídica	os	classifique	como	coisa	
pública;
c) Imobilizado corpóreo, os bens materialmente 
acabados que se presuma ter vida útil superior a 
um ano, não se destinem a ser vendidos, cedidos 
ou transformados no decurso normal da atividade 
municipal, quer sejam da sua propriedade ou este-
jam sobre sua administração e controlo;
d) Imobilizado incorpóreo os bens intangíveis, no-
meadamente direitos e despesas de constituição, 
arranque e expansão.

Artigo 53º
(Gestão e registo de bens móveis e imóveis)

1- O serviço competente pela gestão do património 
(GP), em colaboração com os restantes serviços, 
efetua o levantamento, coordenação e sistemati-
zação da informação de todos os bens móveis e 
imóveis pertencentes ao Município.
2- Os bens constam do inventário da Autarquia des-
de o momento da sua aquisição até ao seu abate.
3-	A	cada	bem	corresponde	uma	ficha	 individual,	
criada com a entrega da fatura, escritura, auto de 
receção provisória ou documento legal que titule a 
aquisição, a qual contém a informação estipulada 
na legislação em vigor.
4- Os registos contabilísticos referentes à valoriza-
ção do imobilizado são da competência dos SAF, em 
articulação com o serviço da GP.
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5- A gestão do imobilizado é sempre efetuada ten-
do em consideração o disposto no RICPM.

Artigo 54º
(Procedimentos de controlo)

Para	assegurar	a	coerência	e	a	fiabilidade	dos	re-
gistos	contabilísticos	do	imobilizado,	os	SAF	verifi-
cam periodicamente:
a) A conformidade dos registos contabilísticos, efe-
tuados	com	a	criação	das	respetivas	fichas	de	imo-
bilizado;
b) A contabilização das valorizações solicitadas pelo 
serviço de património, no decurso do processo de 
inventariação;
c)	A	confirmação	da	realização	da	inventariação	de-
finitiva	solicitada	ao	serviço	de	património.

Artigo 55º
(Imobilizações em curso)

Os	SAF	elaboram	no	final	de	cada	ano	económico	
os mapas de inventariação do imobilizado em curso 
que	refletem	a	variação	dos	elementos	constituti-
vos do património afeto à Autarquia, nos termos do 
estipulado na legislação era vigor.

SECÇÃO IV
CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Artigo 56º
(Planeamento)

1- No desenvolvimento das suas atividades, o Mu-
nicípio assegura nomeadamente o cumprimento 
dos princípios da igualdade e da concorrência, ado-
tando os procedimentos com vista à adjudicação de 
contratos públicos ou de atos passíveis de contra-
tos públicos previstos na legislação vigente.
2- As aquisições necessárias à atividade dos servi-
ços devem ser planeadas aquando da preparação 
do Orçamento, tendo por base uma avaliação clara 
e objetiva das necessidades, e transmitidas às en-
tidades competentes em matéria de aprovisiona-
mento.
3- Os eleitos e dirigentes autorizam a realização 
de despesa nos termos e de acordo com os limites 
fixados	na	 lei	ou	nas	delegações	e	subdelegações	
de competências.
4- Os SAF mantêm atualizada uma lista de todos 
os eleitos e dirigentes com competências próprias, 
delegadas/subdelegadas para a realização de des-
pesas ou para a autorização de pagamentos.

Artigo 57º
(Garantias de concorrência)

1- São criadas nas UO/serviços uma base de dados 
de fornecedores por categoria de bens ou serviços, 
atualizadas anualmente.
2- Nos procedimentos pré-contratuais por ajuste 
direto, os serviços convidam preferencialmente no 

mínimo três entidades para apresentação de pro-
postas, garantindo-se a observância dos limites à 
contratação estabelecidos no Código de Contratos 
Públicos (CCP).
3- Excecionam-se do disposto no número anterior 
as seguintes situações:
a) Contratação com recurso a acordos-quadro ou 
centrais de compras; 
b) Ajuste direto com fundamento em critérios ma-
teriais, nos termos do CCP;
c)	Ajustes	diretos	simplificados;
d) Em casos de estado de necessidade e urgência, 
devidamente fundamentados;
e) Outras legalmente previstas.

Artigo 58º
(Boas práticas)

1- O serviço competente em matéria de compras 
e aprovisionamento (SCPA) disponibiliza na página 
da	Intranet	da	CM	uma	lista	de	verificação	dos	pro-
cedimentos	a	fim	de	 instruir	os	procedimentos	de	
contratação.
2- É igualmente disponibilizado na página da Intra-
net da CM um manual relativo à aplicação do CCP.
3- No âmbito da condução dos procedimentos, e 
quando solicitado, os dirigentes devem:
a) Evitar indicar os mesmos elementos, de forma 
reiterada, para os júris de procedimentos de con-
tratação com objetos idênticos;
b) Sensibilizar os trabalhadores envolvidos em 
qualquer fase dos procedimentos de contratação 
para o cumprimento dos elementares deveres de 
sigilo e reserva, nomeadamente não fornecendo 
aos concorrentes qualquer informação privilegiada 
que lhes permita apresentar uma melhor proposta;
c) Incentivar os trabalhadores a cumprir escrupu-
losamente os deveres de isenção, nomeadamente 
declarando ao seu dirigente todos os presentes ou 
benefícios que lhes sejam oferecidos por fornece-
dores	e	que	possam	influenciar	ou	parecer	influen-
ciar a imparcialidade com que exercem as suas fun-
ções;
d) Garantir a segregação de funções, por exem-
plo, assegurando que quem realiza o levantamento 
de necessidades não participa no procedimento de 
contratação.

SECÇÃO V
RECURSOS HUMANOS

Artigo 59º
(Pessoal)

1- O serviço responsável pelos recursos humanos 
(SRH) procede anualmente ao levantamento das 
necessidades	de	pessoal	 do	Município	 e	 à	planifi-
cação de eventuais ajustamentos que se tornem 
necessários em função da dinâmica interna, das 
opções do plano e de novas atribuições conferidas 
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aos municípios e aos seus órgãos.
2- A admissão de pessoal para o Município, seja 
qual for a modalidade de que se revista, depen-
de de prévia autorização do PC ou do Vereador em 
quem ele delegue, bem como das demais autoriza-
ções	legalmente	definidas	na	lei.
3- Não pode ser efetuada qualquer admissão sem 
prévia e adequada dotação orçamental e que não 
conste do levantamento referido no número 1 deste 
artigo, salvo por razões excecionais devidamente 
fundamentadas.
4- As admissões são sempre precedidas dos proce-
dimentos adequados à forma de que se revestem, 
nos termos da legislação em vigor.
5- Para cada trabalhador existe um processo indivi-
dual devidamente organizado e atualizado, que as-
sume a forma de suporte de papel exclusivamente 
na medida do necessário.
6- Têm acesso ao processo individual do trabalha-
dor, para além do próprio ou seu mandatário com 
poderes para tal, o PCM ou o Vereador com compe-
tência delegada para a gestão de recursos huma-
nos, o Vereador da área funcional e o dirigente da 
UO/serviço respetiva(o).
7- A consulta dos processos individuais por parte 
dos trabalhadores dos SRH, no âmbito das suas 
atribuições	específicas,	depende	de	autorização	es-
crita do responsável do SRH.
8- A mobilidade interna deverá ser realizada atra-
vés dos SRH, ouvidos os interessados e os dirigen-
tes das UO de origem e de destino, através de des-
pacho	do	PC	ou	de	quem	este	delegue,	e	é	refletida	
nas dotações orçamentais adequadas.
9- O SRH é responsável pelo controlo dos limites 
e das despesas com trabalho extraordinário e em 
dias de descanso semanal e complementar e de 
outros abonos suplementares, devendo, numa óti-
ca de gestão partilhada e de responsabilização de 
todos os dirigentes, fornecer a cada dirigente ou 
coordenador funcional de UO autónomas, o balan-
cete mensal dos gastos imputados aos respetivos 
serviços.
10- O SRH assegura que não são ultrapassados os 
limites legais determinados para a realização de 
trabalho extraordinário.
11- O SRH assegura o cumprimento dos limites 
legais de despesas com pessoal devendo, para o 
efeito, anexar ao orçamento municipal anual uma 
declaração que evidencie o seu cumprimento.
12-	 Compete	 ao	 SRH	 definir	 regras	 relativas	 ao	
acesso	à	formação	profissional	dos	trabalhadores,	
dando-lhes publicidade, nomeadamente na intra-
net.

Artigo 60º
(Contratos de avença e tarefa)

1- Considerando as competências das unidades or-
gânicas da estrutura dos serviços, a celebração de 

contratos de tarefa e avença é efetuada sob pro-
posta do respetivo dirigente do SCPA.
2- A celebração de contratos de tarefa e avença 
deve cumprir as formalidades legais, nomeada-
mente no que respeita a autorizações pelos órgão 
e/ou entidades competentes, 
bem como a observância do previsto na Lei do Tra-
balho em Funções Públicas (LTFP) conjugada com 
o CCP.
3- Na abertura de processos de contratação devem 
ser	observados	os	 limites	e	condicionantes	defini-
dos por lei habilitante, nomeadamente no que res-
peita a limites de despesas com pessoal.

Artigo 61º
(Controlo da assiduidade)

1- O SRH deve manter um registo que permita apu-
rar o número de horas de trabalho prestadas pelo 
trabalhador, por dia e por semana, com indicação 
da hora de início e de termo do trabalho, bem como 
dos intervalos efetuados.
2- O registo previsto no número anterior é efetuado 
por sistemas automáticos ou mecânicos.

Artigo 62º
(Controlo do período de férias)

1- O SRH deve manter um registo atualizado do nú-
mero de férias gozadas por trabalhador, incluindo 
as faltas por conta do período de férias.
2- No início de cada ano civil o SRH elabora mapa 
demonstrativo do número de dias de férias gozado 
por cada trabalhador no ano anterior com vista ao 
apuramento do saldo.
3- O saldo referido no número anterior deve fazer 
parte da comunicação ao trabalhador aquando do 
preenchimento do mapa com vista à integração no 
mapa anual de férias. 
4- O mapa anual de férias é aprovado dentro dos 
prazos legalmente previstos.

Artigo 63º
(Processamento de remunerações)

1- O processamento das remunerações é efetuado 
pelo SRH, através do Sistema de Gestão de Pesso-
al.
2- As deduções não obrigatórias apenas são reti-
das a pedido expresso do trabalhador e iniciado o 
desconto no processamento do vencimento do mês 
seguinte a entrada do requerimento.
3- É da responsabilidade do SRH o correto apura-
mento das retenções do IRS, o apuramento mensal 
das contribuições para a CGA e para a Segurança 
Social, bem como proceder aos demais descontos, 
obrigatórios e facultativos, dos trabalhadores.
4- Compete ao SRH rececionar, conferir e processar 
mensalmente os documentos, relativos a abonos e 
descontos, nomeadamente abonos por trabalho ex-
traordinário, noturno e por deslocação em serviço, 
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bem como os relativos a pedidos de férias e partici-
pação de faltas ao serviço.
5- A introdução de alterações nas folhas de venci-
mentos só pode ser efetuada por trabalhador auto-
rizado e na presença de documentos comprovati-
vos devidamente autorizados e visados.
6- As folhas de vencimento, e respetivos mapas re-
sumo, devem ser aprovados pelo dirigente da UO 
responsável	pela	gestão	financeira,	ou	pelo	mem-
bro do executivo com o pelouro dos recursos huma-
nos ou do PC.
7- De acordo com a ligação das aplicações de ges-
tão de pessoal e contabilidade, são transferidos 
para a contabilidade os elementos relativos a ven-
cimentos indispensáveis ao respetivo cabimento, 
compromisso e processamento.
8- Os vencimentos processados e visados nos ter-
mos das alíneas anteriores são pagos, em regra, 
por transferência bancária e processados através 
do	envio	de	ficheiro	informático	(devidamente	au-
torizado previamente pelas pessoas com poder 
para movimentar contas bancárias) à instituição 
bancária, o qual deverá conter os dados dos tra-
balhadores, respetivas contas bancárias e valores 
a transferir.

Artigo 64º
(Acumulação de funções e atividades)

1- Atendendo ao princípio da exclusividade do 
exercício de funções públicas, não é permitida a 
acumulação de cargos ou lugares na administração 
pública nem do exercício de atividades públicas ou 
privadas, salvo nas situações legalmente previstas, 
devidamente fundamentadas e autorizadas.
2- A acumulação de cargos ou lugares na admi-
nistração pública, bem como o exercício de outras 
atividades pelos trabalhadores da administração 
pública depende de autorização, devendo a mesma 
ser solicitada, por escrito e nos termos legalmente 
estabelecidos ao PCM.
3- A emissão de decisão relativa aos pedidos de 
acumulação de atividades e funções é feita me-
diante informação do dirigente do serviço ou che-
fia	imediata	do	requerente,	que	se	deve	pronunciar	
sobre a conveniência do deferimento do pedido, 
designadamente sobre o horário a praticar, garan-
tia de manutenção de isenção e imparcialidade nas 
funções exercidas e inexistência de prejuízo para o 
interesse publico.
4- O SRH, atento o parecer do dirigente do serviço, 
analisa a conformidade do pedido, e remete para 
despacho do PCM ou para o membro do executivo 
com competência delegada.
5- Após tomada de conhecimento da decisão sobre 
o pedido de acumulação de atividades e funções 
pelo interessado e pelo respetivo serviço a que está 
afeto, o SRH procede ao arquivamento do respetivo 
despacho no processo individual do trabalhador.

6- O SRH procede ao arquivo de toda a documen-
tação relativa às licenças nos respetivos processos 
individuais.

Artigo 65º
(Avaliação do desempenho)

No processo de avaliação de desempenho, as men-
ções	 qualitativas	 e	 respetiva	 quantificação,	 quan-
do fundamentam no ano em que são atribuídas, a 
mudança de posição remuneratória na carreira ou 
a atribuição de prémio de desempenho, são objeto 
de publicitação, bem como as menções qualitativas 
anteriores que contribuam para tal fundamentação.

SECÇÃO VI
SEGUROS

Artigo 66º
(Seguros)

1- Compete ao SGP gerir a carteira de seguros rela-
tivamente às necessidades do Município.
2- Na gestão da carteira de seguros do Município 
pode a UO responsável, mediante proposta autori-
zada pelo PCM, recorrer aos serviços de entidades 
externas de mediação e corretagem de seguros, 
com quem fará a necessária articulação.
3- O dirigente responsável pelo património deve 
nomear um trabalhador responsável pela coorde-
nação e acompanhamento da carteira de seguros 
do Município. 
4- Todos os bens móveis e imóveis, bem como ati-
vidades desenvolvidas pelo Município, alvo de se-
guro obrigatório, devem estar adequadamente se-
gurados pelos respetivos valores patrimoniais e/ ou 
exigidos, competindo ao responsável designado a 
realização das diligências nesse sentido.
5- Os capitais seguros devem estar atualizados com 
os valores patrimoniais e/ou exigidos, mediante 
despacho superior e sob proposta do responsável 
nomeado para acompanhamento e coordenação da 
carteira de seguros do Município.
6- Os bens e atividades que não se encontrem su-
jeitos a seguro obrigatório podem igualmente ser 
segurados, mediante proposta apresentada pelos 
serviços responsáveis pela gestão da carteira de 
seguros do Município e autorizada pelo PCM, na 
qual constem os respetivos valores e/ou capitais 
seguros e respetivos fundamentos.

CAPÍTULO IX
OUTROS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE 

CONTROLO

SECÇÃO I
FINANCIAMENTO EXTERNO/PROJETOS COMPARTI-

CIPADOS
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Artigo 67º
(Realização de Candidaturas)

Cabe ao serviço responsável pelas candidaturas a 
fundos comunitários (SCFC) a responsabilidade de 
coordenar os processos de instrução de candidatu-
ras a programas e iniciativas externas, bem como 
da Administração Central, assegurando a respetiva 
formalização junto das entidades competentes.

Artigo 68º
(Controlo de Receita)

O SCFC desenvolve as ações necessárias ao con-
trolo da execução da receita municipal consignada, 
nomeadamente através da análise e acompanha-
mento de todos os contratos, protocolos e acordos 
geradores de receita, celebrados pelo Município.

SECÇÃO II
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS/TRANSFE-

RÊNCIAS

Artigo 69º
(Requisitos de receção e atribuição)

A decisão de concessão de subsídio, subvenção, 
bonificação,	ajuda,	incentivo,	donativo	ou	similar	é	
precedida	da	verificação	dos	requisitos	e	de	acordo	
com os procedimentos e os critérios de atribuição 
previstos no Regulamentos Municipais aplicáveis e 
demais legislação em vigor.

Artigo 70º
(Deveres de informação e publicidade)

A	 concessão	 de	 subsídio,	 subvenção,	 bonificação,	
ajuda, incentivo, donativo ou similar é objeto de 
publicação nos termos previstos na lei.

SECÇÃO III
ENDIVIDAMENTO

ARTIGO 71º
(ENDIVIDAMENTO E REGIME DE CRÉDITO)

1– A contração de qualquer empréstimo de curto, 
médio ou longo prazo é sempre precedida de con-
sulta a, pelo menos, três (3) instituições de crédito 
e sempre em cumprimento do estipulado na legis-
lação em vigor.
2- A proposta de decisão, a ser submetida à apre-
ciação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, é acom-
panhada de um mapa demonstrativo da capacidade 
de endividamento do Município, bem como de um 
estudo comparativo das várias propostas recebi-
das,	justificando	os	critérios	e	a	razão	da	opção.

Artigo 72º
(Controlo da capacidade de endividamento)

1- Compete aos SAF manter, em suporte adequado 
e devidamente atualizado, um processo por cada 

empréstimo do qual conste uma conta corrente 
atualizada,	os	documentos	justificativos	das	despe-
sas enviados à instituição bancária para reembolso 
e comprovativos da aplicação dos fundos libertos 
no objeto para o qual o empréstimo foi contratado, 
bem como os demais documentos que evidenciem 
a legalidade dos procedimentos.
2- Os encargos da dívida resultantes da contração 
de empréstimos são conferidos por trabalhador de-
signado pelo dirigente dos SAF, nomeadamente na 
componente dos juros, antes de emitida a respetiva 
ordem de pagamento.
3- Sempre que seja efetuado o pagamento de 
amortização de capital ou juros deve proceder-se à 
reconciliação da conta do empréstimo com o mon-
tante inscrito no documento bancário.
4- O acompanhamento e controlo da capacidade 
financeira	 do	 Município	 deve	 constar	 de	 relatório	
trimestral da contabilidade patrimonial, onde seja 
dada ênfase à evolução das contas “dívidas a ter-
ceiros” e qual a sua posição face aos créditos de 
idêntica natureza, de acordo com a lei.
5- Sempre que surjam alterações ao montante do 
endividamento municipal, o dirigente dos SAF ela-
bora e apresenta ao PCM, relatório de avaliação da 
situação,	tendo	em	atenção	os	limites	fixados	pelo	
RFALEI e demais legislação aplicável.

SECÇÃO IV
SETOR EMPRESARIAL LOCAL E OUTRAS ENTIDA-
DES COM RELEVÂNCIA PARA O APURAMENTO DA 

DÍVIDA TOTAL ENDIVIDAMENTO

Artigo 73º
(Contratos-programa e contratos de gestão)
1-	As	relações	financeiras	com	as	empresas	do	sec-
tor empresarial local (SEL) são obrigatoriamente 
suportadas em contratos de gestão ou contratos-
-programa, elaborados e fundamentados nos ter-
mos da lei.
2- Qualquer despesa de outra natureza obedece ao 
disposto no CCP.
3- Os contratos de gestão ou contratos-programa 
a celebrar são submetidos a apreciação e emissão 
de parecer pelos SAF, nomeadamente quanto aos 
compromissos	 financeiros	 deles	 emergentes	 e	 à	
sua	adequação	às	possibilidades	orçamentais	e	fi-
nanceiras do Município.
4- Os contratos de gestão ou contratos-programa 
são	quantificados	com	a	devida	justificação	do	valor	
apresentado,	 acompanhados	 do	 parecer	 do	 fiscal	
único da empresa e expressamente referidos nos 
instrumentos de gestão previsional das empresas.
5- Nos contratos de gestão e nos contratos-pro-
grama	é	obrigatoriamente	definido	o	objeto	a	pros-
seguir e, ainda, de forma explícita, um conjunto 
de indicadores ou referenciais que permitam medir 
a realização dos objetivos, bem como os direitos 
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e obrigações das entidades envolvidas, nomeada-
mente o prazo de execução e o valor das trans-
ferências a efetuar pelo Município, discriminadas 
por atividades e suportado em orçamentos previ-
sionais.
6- Cabe ao serviço responsável pela organização 
e remessa dos processos para o Tribunal de Con-
tas o envio dos contratos para visto prévio, quando 
legalmente exigível, com conhecimento do mesmo 
ao serviço competente em matéria de relato e con-
trolo orçamental e às empresas.

Artigo 74º
(Monitorização e execução dos contratos)

1- A celebração de contratos é monitorizada pelo 
membro do órgão executivo com delegação em 
matéria do acompanhamento da empresa, desde 
logo quanto ao desenvolvimento das atividades.
2- Trimestralmente são elaborados pelas empresas, 
e em articulação com os serviços competentes do 
Município, relatórios com informação detalhada re-
lativa	à	execução	física	e	financeira	dos	contratos-
-programa.
3-	Os	relatórios	a	elaborar	incluem	a	quantificação	
dos desvios relevantes e propostas de medidas cor-
retivas, sempre que for caso disso, e são submeti-
dos ao membro do órgão executivo com delegação 
na matéria, com conhecimento aos SAF. 
4- Cada contrato deve ser objeto de um relatório 
final,	 a	 elaborar	 pelas	 empresas,	 para	 submissão	
ao membro do executivo com competência na área 
financeira,	 em	que	 são	avaliados	os	aspetos	pre-
vistos	na	lei,	designadamente	a	eficiência	e	eficá-
cia obtidas através do conjunto de indicadores ou 
referenciais que permitem medir a realização dos 
objetivos sectoriais.

Artigo 75º
(Outras entidades com relevância para o 

apuramento da dívida total)
Para além das empresas do setor empresarial local, 
são relevantes para apuramento da dívida total do 
Município as entidades referidas no artigo 54.º do 
RFALEI.

Artigo 76º
(Deveres de informação)

As empresas e entidades mencionadas nos núme-
ros anteriores enviam ao SAF os dados necessários 
ao cumprimento dos deveres de informação e de 
apresentação de contas pelo Município junto da tu-
tela da Administração Central.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 77º
(Infrações)

Os atos ou omissões que contrariem o disposto na 
NCI podem implicar responsabilidade funcional ou 
disciplinar, consoante o caso, imputável aos titu-
lares de órgãos, dirigentes, coordenadores, e aos 
trabalhadores, sempre que resultem de atos ilíci-
tos praticados no exercício das suas funções ou por 
causa desse exercício.

Artigo 78º
(Dúvidas e omissões)

São competentes para a interpretação e integração 
de lacunas das normas do presente diploma os ór-
gãos responsáveis pela sua emissão. 

Artigo 79º
(Alterações)

1- A NCI é objeto de alterações, aditamentos ou 
revogações, adaptando-se, sempre que necessário, 
a eventuais alterações de natureza legal aplicáveis 
às Autarquias Locais, bem como as que decorram 
de outras normas de enquadramento e funciona-
mento local, deliberadas pela CM e/ou pela AM, no 
âmbito das respetivas competências e atribuições 
legais,	quando	razões	de	eficiência	e	eficácia	assim	
o	justifiquem.
2- Para além do previsto no número anterior, a pre-
sente norma deve ser atualizada no prazo máximo 
de 2 anos a contar da data de aprovação.

Artigo 80º
(Entidades tutelares)

No prazo de 30 dias após a sua aprovação, são re-
metidas cópias da NCI e de todas as alterações que 
lhe venham a ser introduzidas, à Inspeção-Geral de 
Finanças e ao Tribunal de Contas.

Artigo 81º
(Norma revogatória)

Com a entrada em vigor da presente NCI são revo-
gadas todas as disposições municipais que a con-
trariem ou nas partes em que a contrariem.

Artigo 82º
(Entrada em vigor)

1- A presente Norma entra em vigor no primeiro 
dia útil do mês seguinte após a sua aprovação pelo 
órgão competente.
2- À aprovação deve ser dada publicidade nos ter-
mos habituais e no sítio da Intranet e Internet da 
CM,	onde	ficará	disponível	para	consulta.

Artigo 83º
(Normas transitórias)

1- Os dirigentes das diversas UO e serviços têm 
180 dias para submeter à apreciação do Vereador 
responsável	pela	respetiva	área	os	fluxogramas,	e	
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os manuais de procedimentos respeitantes àquelas.
2-	Os	fluxogramas	mencionados	no	número	ante-
rior fazem parte integrante da presente NCI após 
aprovação do Vereador responsável.
3-	No	prazo	fixado	no	n.º	1	do	presente	artigo,	po-
dem os dirigentes submeter ao GAQ propostas de 
alteração à presente NCI que se mostrem necessá-
rias para adaptação e melhoria.
4-	No	 âmbito	 das	 suas	 funções	 específicas,	 com-
pete ao GAQ avaliar as propostas de alteração e 
submeter as mesmas à apreciação e votação dos 
órgãos competentes.
5- Após a conclusão dos procedimentos concursais 
em curso, é elaborado e inserido o anexo 1 relativo 
à	definição	dos	responsáveis,	previsto	no	n.º	5,	do	
artigo 5º da presente NCI.

D.2. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANI-
ZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

Nota	Justificativa
A entrada em vigor, a 7 de janeiro de 2015, da 
nova redação do Regime Jurídico da Urbanização 
e	da	Edificação	(RJUE),	aprovada	pelo	Decreto-Lei	
n.º 136/2014, de 9 de setembro, introduziu impor-
tantes alterações nos procedimentos de controlo 
prévio,	apostando	na	sua	simplificação	e	na	parti-
cipação dos interessados na decisão administrati-
va,	através	da	redefinição	de	alguns	conceitos	e	da	
delimitação	de	uma	nova	figura	para	a	comunica-
ção prévia e, em simultâneo, lança um importan-
te	desafio	aos	municípios	pois	que,	face	à	criação	
da	figura	da	 legalização,	 impõe-se	agora	redefinir	
o paradigma do urbanismo e do ordenamento do 
território. 
Nessa	medida,	justifica-se	na	presente	data	a	apro-
vação de um Regulamento Municipal de Urbaniza-
ção	e	Edificação	(RMUE),	conforme	previsto	no	ar-
tigo 3.º do RJUE. Este regulamento consubstancia 
uma importante mudança de paradigma, traduzin-
do-se numa alteração da sistemática do Regula-
mento Municipal de Taxas e Compensações Urba-
nísticas que se propõe agora revogar. Desta forma, 
propõe-se que as normas relativas à urbanização e 
edificação	 encabecem	 o	 texto	 regulamentar,	 pas-
sando para o último plano a matéria relativa às ta-
xas urbanísticas. 
Assim,	o	RMUE	começa	por	definir	conceitos	técni-
cos utilizados no âmbito do urbanismo, bem como 
a	clarificar	regras	procedimentais	não	previstas	de	
forma expressa no RJUE, com vista a conferir maior 
clareza e transparência na atuação municipal.
Por outro lado, a alteração legislativa impôs a cria-
ção	de	um	procedimento	de	legalização	flexível	que	
permita a sua adequação ao caso concreto, faci-
litando quer a instrução dos pedidos com vista à 
regularização das operações urbanísticas, quer a 

própria apreciação técnica face à previsão de re-
gras de exceção. 
Revelou-se, ainda, necessário estabelecer medidas 
concretas de apoio às famílias e às atividades eco-
nómicas, capazes de incentivar a construção e faci-
litar o recurso à medida da legalização, como sendo 
a	previsão	de	regras	flexíveis	com	vista	à	restaura-
ção da legalidade e a dispensa do cumprimento das 
regras	aplicáveis	à	urbanização	e	edificação.
Flexibilizaram-se as regras referentes à urbaniza-
ção	 e	 edificação,	 nomeadamente,	 na	 concretiza-
ção das cedências e compensações que advêm das 
obras de urbanização, na redução do controlo pré-
vio da Autarquia nas obras de reduzido impacto ur-
banístico, conferindo maior amplitude às operações 
urbanísticas e instalações consideradas de escassa 
relevância urbanística. 
O RMUE promove, ainda, a conservação e recupe-
ração	 do	 edificado,	 através	 da	 previsão	 de	 novas	
isenções de controlo prévio e da admissão da re-
alização de operações urbanísticas de impacto e 
complexidade reduzidos mediante sujeição a um 
controlo	prévio	simplificado.	
Mais,	o	RMUE	define,	agora,	regras	claras	em	maté-
ria de instalação de infraestruturas em edifícios, tal 
como	prevê	um	procedimento	simplificado	para	a	
realização de obras de reduzida dimensão no espa-
ço público, criando ainda um procedimento especí-
fico,	mas	simples	e	abreviado,	para	a	regularização	
das utilizações do solo.
Com vista a promover a reabilitação urbana, o cres-
cimento económico do Concelho, bem como a lega-
lização	de	edificações	existentes,	destinadas	a	ha-
bitação própria e permanente dos requerentes, que 
possuam já as necessárias infraestruturas públicas, 
foram	tipificadas	novas	possibilidades	de	 isenção/
dispensa de taxas ao nível dos procedimentos de 
controlo das operações urbanísticas.
Por	fim,	e	porque	o	presente	 regulamento	 regula	
também as taxas devidas pelas operações urba-
nísticas, deverá ser dito que não houve nenhum 
agravamento quanto às taxas previstas na Tabela 
Anexa ao Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas, tendo-se criado apenas a 
previsão legal para a cobrança das taxas devidas 
pela apreciação ao nível do saneamento da comu-
nicação prévia e dos procedimentos de legalização. 
Aproveitou-se a oportunidade para reduzir deter-
minadas taxas, como seja a Taxa de Compensação 
Urbanística,	ou	clarificar	a	aplicabilidade	de	outras	
taxas. 
Mantêm-se os princípios e fundamentação ineren-
tes às taxas e compensações urbanísticas, cons-
tantes do anterior Regulamento Municipal de Taxas 
e Compensações Urbanísticas, publicadas no Diário 
da República e disponíveis, para consulta, no sítio 
da Câmara Municipal. 
Assim: 
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PARTE I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Lei Habilitante

Nos termos do disposto nos artigos 112.º e 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, no uso 
de competência conferida pela alínea k), nº 1 do 
artigo 33.º e alínea g) do nº 1 do artigo 25.º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, o presente 
Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de de-
zembro e sucessivas alterações, que aprova o Re-
gime	Jurídico	da	Urbanização	e	da	Edificação,	em	
diante RJUE, e do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 
de novembro, na sua atual redação, que estabelece 
os	 procedimentos	 e	 define	 as	 competências	 para	
efeitos	de	 licenciamento	e	fiscalização	de	 instala-
ções de armazenamento de produtos do petróleo, 
de instalações de postos de abastecimento de com-
bustíveis, e de redes e ramais de distribuição liga-
das a reservatórios de gases de petróleo liquefeito 
sujeitos ao regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 
125/97, de 23 de maio.

Artigo 2.º
Objeto e âmbito de aplicação

1	—	O	presente	Regulamento	tem	por	objeto	a	fixa-
ção de regras relativas:
a)	À	urbanização	e	edificação,	complementares	dos	
Planos Municipais de Ordenamento do Território e 
demais legislação em vigor, designadamente em 
termos	de	defesa	do	meio	ambiente,	da	qualifica-
ção do espaço público, da estética, da salubridade 
e	segurança	das	edificações;
b) Aos procedimentos de controlo prévio de opera-
ções urbanísticas;
c) Ao procedimento de legalização de operações ur-
banísticas; 
d)	À	fixação	dos	montantes	dos	seguros	de	respon-
sabilidade civil, para a atividade de exploração das 
instalações de abastecimento de combustíveis; 
e) Às regras gerais e critérios referentes às com-
pensações, e à liquidação, cobrança e pagamento 
das taxas devidas pela apreciação de pedidos de 
operações urbanísticas, pela emissão de alvarás e 
pela realização, reforço e manutenção de infraes-
truturas urbanísticas, bem como a outras interven-
ções particulares direta ou indiretamente conexas 
com as operações urbanísticas, como sejam:
i) Os procedimentos para a instalação e exploração 
de estabelecimentos industriais de tipo 3,
ii) A autorização da instalação de infraestruturas de 
suporte das estações de radiocomunicações, 
iii) O licenciamento dos postos de armazenamento 
de combustíveis, 
iv) A inspeção de ascensores, monta-cargas, esca-

das	mecânicas	e	tapetes	rolantes,	fixando	os	seus	
quantitativos.
2 — O presente regulamento deve ser articulado 
com os demais regulamentos municipais em vigor 
no Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente 
o Regulamento Municipal da Defesa da Paisagem, 
Publicidade e Ocupação do Espaço Público, o Regu-
lamento de Intervenções na Via Pública, o Regula-
mento dos Espaços Verdes e o Regulamento Muni-
cipal de Taxas e Outras Receitas. 

Artigo 3.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento entende-se 
por:
a) Balanço: a medida do avanço de qualquer sali-
ência tomada para além do plano da fachada dado 
pelo alinhamento para a via pública;
b) Caráter de permanência e incorporação no solo: 
considera-se que uma construção tem caráter de 
permanência e se incorpora no solo quando a mes-
ma perdure no tempo e se encontre unida ou liga-
da	ao	solo,	fixada	nele	de	 forma	permanente	por	
alicerces, colunas, pilares, nomeadamente quando 
exista ligação às infraestruturas públicas, ou ou-
tros;
c) Cobertura: conjunto de elementos de remate 
superior	 e	 encerramento	 do	 volume	 edificado.	 As	
coberturas podem ser de dois tipos:
i) Cobertura inclinada, não transitável;
ii) Cobertura plana, que pode ser transitável ou não. 
d)Corpo balançado: elemento saliente e em balan-
ço relativamente às fachadas de um edifício;
e)Entrada principal do edifício: a entrada situada na 
fachada fronteira ao arruamento principal;
f)Estrutura	da	fachada:	matriz	definidora	da	com-
posição geral da fachada da qual são parte inte-
grante a sua estrutura resistente, os vãos e outros 
elementos salientes e reentrantes ou infraestrutu-
rais de carácter permanente;
g)Frente urbana: a superfície, em projeção vertical, 
definida	 pelo	 conjunto	 das	 fachadas	 dos	 edifícios	
confinantes	com	uma	dada	via	pública	e	compreen-
dida entre duas vias públicas sucessivas que nela 
concorrem;
h)Frente urbana consolidada: a frente urbana em 
que o alinhamento e a cércea dominante devem ser 
mantidos;
i) Obras de impacto reduzido: são aquelas que, 
atendendo às suas dimensões, à sua localização 
ou à sua simplicidade, e desde que não alterem os 
pressupostos de eventuais títulos existentes, não 
afetem a área urbana envolvente e não possuam 
impacto	urbanístico	significativo;
j) Vedações: qualquer elemento físico que delimite 
a parcela, podendo ser construída por redes, sebes, 
arames, grades, muros ou outras, e ainda soluções 
mistas, compostas por muros e demais elementos, 
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designadamente colunas, tapa-vistas, redes, gra-
des	e	portões,	confiantes,	ou	não,	com	domínio	pú-
blico.

PARTE II
PROCEDIMENTOS DE CONTROLO

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 4.º
Pedidos e instrução

Os pedidos dirigidos ao município no âmbito dos 
procedimentos urbanísticos e de ocupação do es-
paço público regulados no presente Regulamento 
devem ser formulados e instruídos de acordo com 
as normas e modelos tipo a fornecer pelos serviços 
próprios.

Artigo 5.º
Edificação em área abrangida por Operações 

de loteamento
Estão	sujeitas	a	licenciamento	as	obras	de	edifica-
ção em área abrangida por operação de loteamento 
cujo	alvará	não	contenha	as	seguintes	especifica-
ções: 
a) Número de lotes; 
b) Área dos lotes; 
c) Localização dos lotes; 
d) Finalidade dos lotes; 
e) Área de implantação dos lotes; 
f) Área de construção dos lotes; 
g) Número de pisos.

Artigo 6.º
Consulta pública nas Operações de loteamen-

to
1 — A consulta pública nos casos previstos no n.º 
2 do artigo. 22.º do RJUE é anunciada através de 
publicação no Boletim Municipal, de aviso na comu-
nicação social e na respetiva página da Internet.
2 — O prazo mínimo da consulta pública é de 15 
dias.
3 — A consulta pública tem por objeto o projeto de 
loteamento, que deve ser acompanhado da infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, 
bem como dos pareceres, autorizações ou aprova-
ções emitidos pelas entidades exteriores ao muni-
cípio.
4 — A câmara municipal ponderará as reclamações, 
observações, sugestões e pedidos de esclarecimen-
to apresentados pelos particulares, realizando a 
resposta por escrito, devidamente fundamentada, 
e no prazo de 10 dias, perante aqueles que invo-
quem, designadamente:
a) A desconformidade com outros instrumentos de 
gestão	territorial	eficazes;
b) A desconformidade com disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis;

c) A eventual lesão de direitos subjetivos.
5 — Sempre que necessário ou conveniente, será 
promovido o esclarecimento direto dos interessa-
dos, em substituição à resposta por escrito.
6 — Findo o período de consulta pública e após 
ponderação,	será	elaborada	a	versão	final	da	pro-
posta para deliberação do pedido de licenciamento 
de operação de loteamento ou de alteração à licen-
ça ou comunicação prévia de loteamento.

Artigo 7.º
Consulta pública nas alterações à licença ou 
comunicação prévia de Operações de lotea-

mento
1 — A alteração à licença da operação de loteamen-
to está sujeita a consulta pública nos termos do ar-
tigo anterior quando da alteração resulte o agrava-
mento ou a ultrapassagem de qualquer dos limites 
referidos no n.º 2 do artigo 22.º do RJUE.
2 — O pedido de alteração da licença de operação 
de	 loteamento	 deverá	 ser	 notificado	 aos	 titulares	
dos lotes que integram o alvará de loteamento, nos 
termos do n.º 3 do artigo 27.º do RJUE, devendo, 
para	o	efeito,	o	requerente	identificar	os	seus	titu-
lares e respetivas moradas.
3	—	A	notificação	prevista	no	número	anterior	pode	
ser dispensada quando os interessados, através de 
qualquer intervenção no procedimento, revelem 
perfeito conhecimento dos termos da alteração pre-
tendida, ou nas situações em que o requerimento 
seja instruído com declaração subscrita por aque-
les, da qual conste a sua não oposição, acompa-
nhada da planta de síntese do projeto de alterações 
devidamente assinado.
4 — Nos casos em que se revele impossível a iden-
tificação	dos	interessados	ou	se	frustre	a	notifica-
ção nos termos do n.º 2 e ainda no caso de o núme-
ro	de	interessados	ser	superior	a	15,	a	notificação	
será	feita	por	edital	a	afixar	nos	locais	do	estilo.
5 — As alterações à comunicação prévia de lote-
amento estão sujeitas ao procedimento previsto 
para a alteração às licenças de loteamento.

Artigo 8.º
Cedências em comunicação prévia

A realização do instrumento previsto no n.º 3 do 
artigo 44.º do RJUE, sempre que a ele haja lugar, é 
condição para a realização da operação urbanística 
sujeita a comunicação prévia.

Artigo 9.º
Instrução de Pedidos de Autorização de utili-

zação
1 — O pedido de autorização de utilização, quando 
não haja lugar à realização de obras, ou havendo 
obras estas não estejam sujeitas a licença ou a co-
municação prévia, deve ser instruído com termo de 
responsabilidade subscrito por pessoa habilitada a 
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ser	autor	de	projeto	segundo	o	regime	de	qualifi-
cação	 profissional	 dos	 técnicos	 responsáveis	 pela	
elaboração e subscrição de projetos.  
2 — Os pedidos de autorização de utilização, in-
dependentemente da execução, ou não, de obras 
sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, 
cuja apreciação dependa de parecer, aprovação ou 
autorização a conceder por entidade externa, de-
verão ser instruídos com os mesmos, sob pena de 
indeferimento do pedido. 
3 — O gestor do procedimento poderá, em casos 
devidamente fundamentados pelos requerentes, 
promover as consultas em falta, considerando-se 
o procedimento suspenso até à emissão dos pare-
ceres, aprovações ou autorizações em falta, ou até 
ao decurso do prazo previsto no RJUE para pronún-
cia	da	edilidade,	consoante	aquele	que	se	verifique	
primeiro. 

Artigo 10.º
Indeferimento de Pedidos de Autorização de 

utilização
1 — Sem prejuízo da existência de direitos adquiri-
dos, o pedido de autorização de utilização é indefe-
rido quando a utilização pretendida:
 a) Não assegure as regras de compatibilidade de 
usos, atividades e instalações previstas no artigo 
49.º deste Regulamento;
b) Viole plano municipal de ordenamento do terri-
tório, plano especial de ordenamento do território, 
medidas preventivas, área de desenvolvimento ur-
bano prioritário, área de construção prioritária, ser-
vidão administrativa, restrição de utilidade pública 
ou quaisquer outras normas legais e regulamenta-
res aplicáveis;
c) Não respeite as condições constantes do artigo 
62.º do RJUE;
d) Constitua, comprovadamente, uma sobrecarga 
incomportável para as infraestruturas existentes.
2 — Quando exista projeto de indeferimento com o 
fundamento constante da alínea d) do número an-
terior é aplicável o disposto no artigo 25.º do RJUE, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 11.º
Licenciamento de Postos de Combustíveis

1 — Para efeitos do disposto no n.º 2, ex vi n.º 3, 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 
de novembro, na sua atual redação, os montantes 
do seguro de responsabilidade civil destinado a co-
brir os riscos associados à atividade de exploração 
das instalações de abastecimento de combustíveis 
deverão ser, em função da capacidade de armaze-
nagem de cada instalação, os seguintes: 
a) De € 250.000,00, se a capacidade for de 1 m3  
≤	V	≤	15;
b) De € 500.000,00, se a capacidade for de 15 m3  
≤	V	≤	30;

c) De € 750.000,00, se a capacidade for de 30 m3  
≤	V	≤	50;
d)	De	€	1.350.000,00,	se	a	capacidade	for	de	V	≤	
50.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
na sua atual redação, o montante do seguro de res-
ponsabilidade civil do projetista é de € 250.000,00.

Artigo 12.º
Obras de escassa relevância urbanística

1 — Consideram-se obras de escassa relevância ur-
banística, para efeitos do disposto na alínea i) do 
n.º 1 e do n.º 3 do artigo 6.º-A do RJUE:
a) As vedações que confrontem com a via pública 
com altura média até 1,50 m, desde que cumpram 
os alinhamentos previstos para o local;
b) As vedações interiores à propriedade desde que 
não tenham altura superior a 1,80m;
c) Simples abertura, ampliação ou diminuição de 
vãos	em	vedações,	confinantes	com	o	domínio	pú-
blico, até à largura total de 3,00 m, devendo o(s) 
portão(ões) a introduzir ou a alterar apresentar ca-
racterísticas idênticas a outros preexistentes, caso 
existam, e desde que não sejam alteradas as de-
mais características da vedação, nomeadamente a 
altura, não criando obstáculos de ordem funcional 
à área envolvente nem provocando constrangimen-
tos à circulação e segurança rodoviárias;
d) As obras de alteração de edifícios com área de 
implantação não superior a 150 m2 que consistam 
na substituição da estrutura da cobertura ou da laje 
do teto adjacente, desde que não altere a forma 
da cobertura, a natureza e a cor dos materiais de 
revestimento;
e) As obras de alteração de edifícios de dois pisos, 
acima da cota da soleira, destinados a uso habita-
cional, comercial ou de prestação de serviços, com 
área de implantação não superior a 150 m2, que 
consistam na construção ou substituição de laje de 
piso ou da laje intermédia;
f) Construção de rampas para pessoas com mobi-
lidade condicionada e eliminação de barreiras ar-
quitetónicas, quando não afetem área do domínio 
público;
g) Alterações de fachada que consistam na modi-
ficação	da	composição	dos	vãos,	desde	que	sejam	
mantidos os seus limites, o material e cor da res-
tante caixilharia;
h) As obras de alteração/ampliação no interior de 
edifícios ou suas frações que consistam na criação 
de acessos com vista ao aproveitamento do vão de 
cobertura ou de cave, já existentes, para utilização 
idêntica ou compatível com a constante do alvará 
de autorização de utilização, desde que tais obras 
não ponham em causa a estabilidade do edifício, 
nem levem à constituição de unidade suscetível de 
utilização independente ou de possuir título autó-
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nomo de propriedade;
i) Os encerramentos de varanda com recurso exclu-
sivo a elementos em vidro, nomeadamente painéis 
de vidro deslizantes;
j) Stands de venda de edifícios de habitação, co-
mércio e/ou serviços até dois anos contados da 
data	fixada	para	a	conclusão	da	obra,	 localizados	
em terreno privado, e com uma área de construção 
de 15m2;
k) Instalação de equipamentos e respetivas condu-
tas de ventilação, exaustão, climatização, energia 
alternativa e outros similares, desde que colocados 
na cobertura e não visíveis do espaço público con-
tíguo;
l)	A	edificação	de	piscinas,	desde	que	associadas	a	
uma	edificação	principal,	e	mesmo	que	edificadas	
em lote;
m) Instalações de parques de garrafas e postos de 
garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com 
capacidade inferior a 0,520 m3;
n) Instalações de armazenamento de GPL, gaso-
linas	 e	 outros	 produtos	 com	ponto	de	 inflamação	
inferior a 38°C, com capacidade inferior a 4,5 m3;
o) Instalações de armazenamento de combustíveis 
líquidos e outros produtos de petróleo com capaci-
dade inferior a 50 m3;
p) Postos de abastecimento de combustíveis para 
consumo próprio e cooperativo com capacidade in-
ferior a 10 m3.
q) As demolições das obras de escassa relevância 
urbanística previstas no RJUE e no presente artigo.
2 — Excetuam-se do disposto nas alíneas a), d), 
e), e g) do número anterior as obras e instalações 
que	sejam	realizadas	em	edificações	existentes	nas	
Áreas de Reabilitação Urbana. 
3 – O disposto no presente artigo não dispensa o 
cumprimento de toda a legislação aplicável em vi-
gor e não se aplica às operações urbanísticas e ins-
talações a realizar em:
a)	 Imóveis	 classificados	ou	em	vias	de	 classifica-
ção, de interesse nacional ou de interesse público; 
b) Imóveis situados em zonas de proteção de imó-
veis	classificados	ou	em	vias	de	classificação;	
c) Imóveis integrados em conjuntos ou sítios clas-
sificados	ou	em	vias	de	classificação;	
d) Em áreas de domínio hídrico, de Reserva Ecoló-
gica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional;
e) Os imóveis, conjuntos e sítios delimitados na 
Carta de Salvaguardas da Planta de Ordenamento 
e descritos nas Fichas de Património Arquitetónico.
4 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º-
A do RJUE, consideram-se de escassa relevância 
urbanística	as	edificações,	contíguas	ou	não	ao	edi-
fício principal com altura não superior a 2,20m, ou 
à cércea do rés-do-chão do edifício principal, com 
área	total	não	superior	a	20	m2	e	que	não	confinem	
com a via pública, e, quando localizada em lotea-
mento, não contrarie as prescrições do respetivo 

alvará podendo constituir, ou não, mais do que uma 
construção.
5 — Todas as intervenções de escassa relevância 
urbanística a levar a efeito em parcelas onde exis-
tam	edificações	pré-existentes,	deverão	adotar	as	
características destas últimas, no que se refere à 
linguagem arquitetónica, natureza e cor dos mate-
riais de revestimento.
6 — Todas as intervenções de escassa relevância 
urbanística podem ser realizadas em área abrangi-
da por operação de loteamento titulada pelo respe-
tivo alvará, desde que não contrarie, viole ou ponha 
em	causa	as	especificações	deste.	

Artigo 13.º
Procedimento de Apreciação de Projetos Pro-

movidos por Entidades Públicas
Nos casos em que estejam em causa operações ur-
banísticas de iniciativa de entidades que se encon-
tram, nos termos da lei, isentas de licenciamento 
municipal, mas dependam de prévio parecer da câ-
mara municipal, o pedido a solicitar a emissão do 
parecer deve vir acompanhado de uma memória 
descritiva e peças desenhadas explicativas do pro-
jeto a executar que demonstre o cumprimento das 
normas legais e regulamentares, designadamente 
o cumprimento do constante do presente regula-
mento.

Artigo 14.º
Condições e prazo de execução das obras de 

urbanização e edificação
1 — Para os efeitos das disposições conjugadas do 
artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 53.º e do n.º 2 do 
artigo 58.º do RJUE, o prazo de execução das obras 
de	urbanização	e	edificação	será,	consoante	o	caso,	
o seguinte: 
a) Obras de urbanização com área de intervenção 
inferior a 200m2: mínimo de 1 mês /máximo de 3 
meses; 
b) Obras de urbanização com área de intervenção 
superior a 200m2: mínimo de 3 meses /máximo de 
24 meses; 
c) Obras de ampliação, anexos, garagens, veda-
ções, alpendres e outras construções congéneres e 
obras de alteração de fachada: mínimo 2 meses / 
máximo de 6 meses;
d)	Obras	de	Edificação	destinadas	a	habitação,	co-
mércio e serviços, indústria e armazém: mínimo de 
12 meses / máximo de 36 meses.
2 — Nas restantes operações urbanísticas o prazo 
para a execução será o comunicado ou proposto, 
podendo	a	câmara	municipal	 impor	ou	fixar	prazo	
diverso, por motivos de interesse público ou con-
siderando a complexidade da operação urbanística 
em questão. 
3 — Na execução da obra deverá ser assegurado o 
cumprimento das normas previstas no Título I da 
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Parte IV do presente Regulamento.
TÍTULO II

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Capítulo I
Obras no domínio público

Artigo 15.º
Comunicação prévia com prazo

1 — As obras de urbanização que consistam no 
tratamento do espaço público contíguo à frente 
do prédio, inerentes à realização de uma qualquer 
operação urbanística, sem intervenção nas infraes-
truturas de água, eletricidade, gás e telecomunica-
ções, devem ser comunicadas à câmara municipal 
com uma antecedência de 5 dias.
2 — Esta comunicação deve ser instruída com plan-
ta de localização, estimativa orçamental da obra e 
caução destinada a garantir a execução das obras 
de urbanização.
3 — O montante da caução a prestar é igual ao 
valor do orçamento para a execução da obra, po-
dendo este valor ser corrigido pela câmara munici-
pal,	em	virtude	dos	trabalhos	identificados	na	esti-
mativa orçamento, podendo ainda ser acrescido do 
valor de 5%, com vista a remunerar os encargos 
da administração no caso de se ter de substituir 
na realização da obra, nos termos do disposto nos 
artigos 84.º e 85.º, ex vi, artigo 54.º do RJUE. 
4 — Quando se trata de obra de urbanização, re-
alizada por força de operação urbanística sujeita a 
controlo, esta comunicação, e respetivos elemen-
tos instrutórios, pode ser apresentada 5 dias an-
tes do início dos trabalhos respeitantes ao domínio 
público. 
5 — A câmara municipal dispõe do prazo de 5 dias 
para se pronunciar sobre a comunicação, decidin-
do quer as questões de ordem formal e processual 
que possam obstar ao conhecimento da comunica-
ção, quer da viabilidade da pretensão, podendo a 
mesma ser indeferida quando a obra a realizar não 
respeite as normas legais e regulamentares aplicá-
veis, nomeadamente o Regulamento Municipal de 
Intervenção na Via Pública. 
6 — Findo o prazo de 5 dias, sem que a câmara 
municipal	se	pronuncie,	o	particular	fica	habilitado	
a desenvolver a atividade pretendida, sem prejuízo 
dos	 poderes	 de	 fiscalização	 daquela	 e	 da	 adoção	
das necessárias medidas de tutela da legalidade ur-
banística que se revelem adequadas.
7 —As obras de urbanização realizadas a coberto 
do presente regime, estão sujeitas a receção pro-
visória	e	definitiva,	nos	 termos	do	artigo	87.º	do	
RJUE. 
8 – Após a receção provisória das obras, será man-
tida a caução prestada, em 10% do seu valor, pelo 
prazo de garantia de cinco anos.  

Capítulo II
Controlo prévio simplificado

Artigo 16.º
Âmbito

1 — As operações urbanísticas que tenham impacto 
reduzido podem ser sujeitas a controlo prévio sim-
plificado.
2 — Quando não isentas de controlo prévio, estão 
sujeitas	a	controlo	prévio	simplificado	as	seguintes	
operações urbanísticas:
a) Anexos, telheiros ou alpendres;
b) Apoios agrícolas e estufas;
c) Piscinas;
d) Marquises, alteração de cor e materiais ou di-
mensão de vãos nas fachadas de edifícios;
e) Trabalhos de remodelação de terrenos;
f) Alojamento de animais;
g) Alteração da cor e materiais da fachada.
3 — Estão igualmente sujeitas a controlo prévio 
simplificado	as	alterações	a	licença	de	loteamento	
que	visem	a	 inclusão	nas	suas	especificações	das	
obras	de	edificação	identificadas	no	número	ante-
rior, assim como as que versem sobre:
a) Alturas de vedações;
b) Obras de escassa relevância urbanística;
c) Alteração de uso que se demonstre complemen-
tar ou compatível com o uso previsto para o lote; 
d) Alterações que se prendam com correções à de-
limitação dos lotes.

Artigo 17.º
Instrução e Procedimento

1	—	O	controlo	prévio	simplificado	traduz-se	na	dis-
pensa de apresentação de documentos instrutórios 
no âmbito dos procedimentos do RJUE, nos termos 
dos números seguintes.
2 — Os pedidos apresentados nos termos do pre-
sente capítulo devem ser instruídos com:
a)	Requerimento	em	que	conste	nome,	 identifica-
ção	fiscal	e	residência	ou	sede	do	requerente,	cor-
reio eletrónico, quando exista, duração prevista e 
descrição da obra que se pretende executar;
b) Documento comprovativo da legitimidade do re-
querente;
c)	Fotografia	com	enquadramento	no	local;
d) Planta de localização e enquadramento à escala 
1:5.000;
e) Peças desenhadas, devidamente cotadas, repre-
sentativas	da	obra	a	edificar,	se	aplicável;
f) Termo de responsabilidade do técnico autor do 
projeto;
3	—	 Quando	 o	 pedido	 verse	 sobre	 edificação	 de	
marquises, na aceção do disposto no artigo 39.º do 
presente Regulamento, o pedido deverá ser instru-
ído com estudo conjunto aprovado em assembleia 
de condomínio. 
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4 — Quando o pedido verse sobre a execução de 
trabalhos de remodelação de terrenos, o mesmo 
deverá ser instruído com os seguintes elementos:
a) Memória descritiva;
b) Declaração da solução de gestão e controlo de 
transporte de Resíduos de Construção e Demolição;
c) Plano de trabalhos contemplando a calendari-
zação	e	estudo	elaborado	por	empresa	qualificada	
para o efeito, demonstrativo de que estão a ser as-
seguradas os meios e os métodos de garantia de 
pessoas e bens;
d)	Planta	e	perfis	demonstrativos	da	proposta	final	
de alteração do relevo natural.
5 — Quando o pedido verse sobre alteração à licen-
ça de loteamento, o mesmo deverá ser instruído 
com os documentos indicados nas a), b), e c) no 
n.º 2, anexando ainda a seguinte documentação:
a) Extrato da planta da síntese da operação de lo-
teamento;
b) Memória descritiva contendo a descrição dos no-
vos parâmetros construtivos associados para o lote 
a alterar;
c) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor 
do projeto, quanto ao cumprimento das disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis, segundo 
o	 regime	da	qualificação	profissional	dos	 técnicos	
responsáveis pela elaboração e subscrição de pro-
jetos;
d) Sobre o extrato da planta de síntese devem 
ser assinalados os elementos caracterizadores das 
obras	propostas	e	as	edificações	existentes,	a	re-
presentar	 com	grafismos	 distintos,	 incluindo	 caso	
seja	 necessário	 para	 verificação	 do	 cumprimento	
das	regras	de	edificabilidade	definidas	no	presente	
regulamento,	a	 representação	de	perfis	caracteri-
zadores	dos	novos	elementos	a	edificar;
e)	A	identificação	dos	titulares	dos	lotes	constantes	
do alvará de loteamento, a efetuar nos termos do 
artigo 7.º do presente Regulamento.
6 — Sempre que se revelem necessários à instrução 
do procedimento e à apreciação do pedido, podem 
ser solicitados outros elementos complementares 
que sejam exigíveis face à legislação em vigor.
7— A emissão do alvará de licença deve ser reque-
rida com a apresentação dos seguintes elementos:
a) Termo de responsabilidade do diretor de obra;
b) Alvará de empreiteiro e respetivos seguros;
c) Declaração da solução de gestão e controlo de 
transporte de Resíduos de Construção e Demolição, 
se aplicável.

Capítulo III
Utilizações do solo

Artigo 18.º
Disposição Geral

1 — A instalação de tenda ou de qualquer estrutura 
amovível numa parcela, é tida como operação ur-

banística de utilização do solo quando aquela ins-
talação,	ou	o	mero	uso	do	solo,	seja	feito	para	fins	
não	exclusivamente	agrícolas,	pecuários,	florestais,	
mineiros ou de abastecimento público de água.
2 — O pedido deve ser instruído com os seguintes 
elementos: 
a) Documentos comprovativos da qualidade de ti-
tular	de	qualquer	direito	que	lhe	confira	a	faculdade	
de realização da operação urbanística;
b) Planta de localização e enquadramento à escala 
1:5.000;
c) Planta da situação existente, à escala 1:1.000 
ou superior, a efetuar com base num levantamento 
topográfico	 atualizado,	 correspondente	 ao	 estado	
e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente 
com dimensão adequada à avaliação da integração 
da operação na área em que se insere, com indi-
cação dos elementos ou valores naturais e cons-
truídos, de servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública, incluindo os solos abrangidos 
pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional e da 
Reserva Ecológica Nacional e ainda as infraestrutu-
ras existentes;
d) Memória descritiva esclarecendo devidamente a 
pretensão;
e)	Cópia	da	notificação	da	câmara	municipal	a	co-
municar a decisão favorável de um pedido de in-
formação prévia, quando esta exista e estiver em 
vigor;
f) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor 
do projeto quanto ao cumprimento das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis; 
g) Planta com a proposta de implantação da pre-
tensão	à	 escala	1:1.000,	 com	a	 identificação	dos	
afastamentos ao limite da propriedade e/ou outras 
edificações	confinantes.	
3	 —	 Em	 casos	 devidamente	 justificados	 poderão	
ser	dispensados	alguns	dos	elementos	identificados	
no número anterior. 

Capítulo IV
Legalização

Artigo 19.º
Âmbito

1 — O procedimento de legalização visa a regula-
rização de todas as operações urbanísticas ilegais 
compreendidas numa dada parcela. 
2 — Quando as operações urbanísticas careçam da 
realização de obra sujeita a controlo prévio, o pro-
cedimento de legalização deverá observar os trâmi-
tes dos procedimentos de controlo prévio previstos 
no RJUE, com as adaptações que se revelem ne-
cessárias. 

Artigo 20.º
Instrução do Procedimento

1 — A legalização pode ser determinada pelo órgão 
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autárquico com competência para esse efeito, ou 
pode decorrer de iniciativa do particular. 
2 — O pedido de legalização deve ser instruído 
com todos os documentos e elementos que se de-
monstrem necessários atendendo à(s) concreta(s) 
operação(ões) urbanística(s), nos termos do RJUE 
e respetivas Portarias.
3 — No que concerne aos projetos de especialida-
de e respetivos termos, poderão ser juntos apenas 
os que sejam necessários à segurança e saúde pú-
blicas, exceto quando o enquadramento factual ou 
legal exija a junção de outros projetos para além 
daqueles. 
4 — Quando a operação urbanística esteja conclu-
ída e não careça da realização de qualquer obra, o 
pedido deverá ser instruído com os seguintes ele-
mentos:
a) Documento comprovativo da legitimidade do re-
querente;
b)	Fotografia	com	enquadramento	no	local;
c) Planta de localização e enquadramento à escala 
1:5.000;
d) Projeto de arquitetura com plantas, cortes e al-
çados;
e) Termo de responsabilidade do técnico autor do 
projeto de arquitetura; 
f)	Memória	Descritiva	e	Justificativa;	
g)	Termo	de	responsabilidade	com	identificação	do	
sistema estrutural utilizado e de eventuais patolo-
gias da construção, elaborado por técnico com ha-
bilitação legal, que garanta os aspetos estruturais, 
de	segurança	e	salubridade	da	edificação;
h) Último recibo da empresa responsável pelo abas-
tecimento de água, ou fotocópia devidamente veri-
ficada	pelos	serviços,	ou	projeto	do	sistema	de	dre-
nagem de águas residuais domésticas e residuais 
pluviais, e abastecimento de água nomeadamente 
com indicação do modo de ligação às redes públi-
cas, elaborado e com termo de responsabilidade de 
técnico com habilitação legal;
i) Último recibo da empresa responsável pela co-
mercialização de eletricidade, ou fotocópia devi-
damente	 verificada	 pelos	 serviços,	 ou	 projeto	 de	
alimentação e distribuição de energia elétrica, ela-
borado e com termo de responsabilidade de técnico 
com habilitação legal;
j)	 Projeto	de	 segurança	contra	 incêndios	ou	ficha	
de segurança contra incêndios em edifícios, quando 
aplicável;
k)	Certificado	de	instalação	e	ou	inspeção	de	meios	
de	elevação	mecânicos	e	identificação	da	Empresa	
de Manutenção de Instalação de Elevadores, quan-
do aplicável;
l)	Certificado	de	inspeção	emitido	por	entidade	ins-
petora da rede de gás, ou comprovativo de abas-
tecimento de gás através da rede pública, quando 
aplicável;
m) Termo de responsabilidade da conformidade da 

obra executada com o projeto apresentado e com 
as normas legais e regulamentares aplicáveis.
5 —Os pedidos de legalização de operações de lo-
teamento, sem obras de urbanização, devem ser 
instruídos com os seguintes elementos:
a)	Requerimento	em	que	conste	nome,	 identifica-
ção	fiscal	e	residência	ou	sede	do	requerente;
b) Documento comprovativo da legitimidade do re-
querente;
c)	Fotografia	com	enquadramento	no	local;
d) Planta de localização e enquadramento à escala 
1:5.000;
e)	 Memória	 descritiva	 e	 justificativa,	 contendo	 a	
descrição os parâmetros construtivos associados 
para os lotes constituídos (área máxima de implan-
tação, área máxima de construção, área mínima 
destinada a estacionamento, a cércea máxima da 
construção	e	a	finalidade	dos	lotes)	e	o	enquadra-
mento da pretensão nos planos municipais e espe-
ciais de ordenamento do território existentes;
f) Ficha Estatística preenchida com os dados refe-
rentes à operação urbanística (Operação de Lotea-
mento), utilizando-se o modelo respetivo disponí-
vel na secção de requerimentos;
g) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor 
do projeto, quanto ao cumprimento das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, segundo o re-
gime	da	qualificação	profissional	dos	técnicos	res-
ponsáveis pela elaboração e subscrição de projetos 
(modelos disponíveis na secção de requerimentos);
h) Planta de síntese, à escala de 1:1.000 ou su-
perior,	 elaborada	 sobre	 levantamento	 topográfico	
atualizado, podendo contar na sua representação 
apenas o seguinte: 
i) A delimitação do prédio ou prédios a lotear; 
ii)	A	identificação	das	áreas	de	cedência	ao	domínio	
público ou privado municipal;
iii)	A	identificação	dos	limites	dos	lotes	e	respetiva	
numeração;
iv) Quadro de áreas caracterizador das áreas acima 
referidas.
6 — Os pedidos de legalização de alterações a li-
cença ou comunicação prévia de operação de  lo-
teamento, sem obras de urbanização, devem ser 
instruídos com os documentos previstos nas alíne-
as a) a d) e g) do número anterior, e ainda com os 
seguintes elementos:
a) Extrato da planta da síntese da operação de lo-
teamento;
b) Memória descritiva contendo a descrição dos no-
vos parâmetros construtivos associados para o lote 
a alterar;
c) Sobre o extrato da planta de síntese devem ser 
assinalados os elementos caracterizadores das 
obras	propostas	e	as	edificações	a	 legalizar,	a	re-
presentar	 com	grafismos	 distintos,	 incluindo	 caso	
seja	 necessário	 para	 verificação	 do	 cumprimento	
das	regras	de	edificabilidade	definidas	no	presente	
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regulamento,	a	 representação	de	perfis	caracteri-
zadores	dos	novos	elementos	a	edificar.
d)	A	identificação	dos	titulares	dos	lotes	constantes	
do alvará de loteamento, a efetuar nos termos do 
artigo 7.º do presente Regulamento.
7 — Poderão ser exigidos outros elementos, no-
meadamente	 quando	 a	 edificação	 existente	 ou	 a	
sua	utilização	assim	o	 justificar,	ou	existir	enqua-
dramento factual ou legal que assim o imponha, 
podendo ainda ser dispensados documentos ou ele-
mentos instrutórios, quando se demostrem despro-
porcionados relativamente à solução a adotar.

Artigo 21.º
Procedimento e Prazos

1 — O gestor do procedimento será responsável 
por assegurar, no prazo de 8 dias, o saneamento do 
pedido apresentado, nos termos do RJUE. 
2 — No caso do pedido de legalização não reunir 
todos elementos necessários para poder ser apre-
ciado, será concedida uma audiência prévia de 30 
dias,	finda	a	qual,	e	mantendo-se	os	pressupostos	
de facto e de direito, será iniciado ou retomado o 
procedimento de reposição da legalidade urbanísti-
ca nos termos do RJUE.
3 — Quando o requerente não instrua o pedido 
com as necessárias consultas, pareceres ou auto-
rizações, estas consultas, pareceres e autorizações 
serão realizados pelo gestor do procedimento, sus-
pendendo-se o procedimento nos termos do RJUE 
até	à	 receção	daqueles	ou	verificação	do	decurso	
do prazo de que as entidades dispõem para este 
efeito. 
4 — Quando o pedido reúna todos os elementos ne-
cessários para poder ser apreciado, o procedimento 
de tutela da legalidade urbanística, quando exista, 
suspende-se enquanto o pedido é analisado.
5 — A câmara municipal delibera sobre o pedido, no 
prazo de 30 dias contado a partir:
a) Da data da receção do pedido ou dos elementos 
solicitados nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
RJUE; ou
b) Da data da receção do último dos pareceres, au-
torizações ou aprovações emitidos pelas entidades 
exteriores ao município, quando tenha havido lugar 
a consultas; ou ainda
c) Do termo do prazo para a receção dos parece-
res, autorizações ou aprovações, sempre que algu-
ma das entidades consultadas não se pronuncie até 
essa data.
6 — Tal deliberação poderá ser de:
a) Deferimento do pedido, concedendo-se o prazo 
de 3 meses para levantamento do alvará de licença 
de obras ou do alvará de loteamento;
b) Deferimento do pedido, pronunciando-se sobre 
a necessidade de realização de vistoria para efeitos 
de emissão de autorização de utilização, conceden-
do-se o prazo de 3 meses para requerer a emissão 

do alvará de autorização de utilização; 
c) Indeferimento do pedido. 
7 — Ao procedimento de legalização serão aplicá-
veis todas as normas do procedimento de licencia-
mento ou do procedimento de autorização de utili-
zação, com as necessárias adaptações e consoante 
se revelem necessárias. 
8 — Os atos proferidos ao abrigo deste procedi-
mento caducam nos termos previstos no RJUE. 

Artigo 22.º
Legalização Oficiosa

1 — Nos casos em que os interessados não pro-
movam as diligências necessárias à legalização vo-
luntária das operações urbanísticas nos termos do 
RJUE,	a	câmara	municipal	pode	proceder	oficiosa-
mente à legalização, sempre que a ilegalidade re-
sulte da falta de procedimento de controlo prévio 
necessário, não carecendo de obras de correção ou 
alteração.  
2	—	O	recurso	à	legalização	oficiosa	deve	ser	no-
tificado	 ao	 proprietário	 do	 imóvel,	 não	 podendo	
ser determinada caso este a ela expressamente se 
oponha	no	prazo	de	15	dias	a	contar	da	notificação.
3 — Havendo oposição do proprietário, devem ser 
ordenadas ou retomadas as medidas de reposição 
da legalidade urbanística adequadas ao caso con-
creto, nos termos do RJUE. 
4 — Pode igualmente ser promovida a legalização 
oficiosa	quando	a	ilegalidade	resulte	de	ato	de	con-
trolo prévio que tenha sido declarado nulo ou anu-
lado e a respetiva causa de nulidade ou anulação 
já	não	se	verifique	no	momento	da	 legalização,	e	
desde que esta possa ocorrer sem a necessidade de 
realização de quaisquer obras.
5 — No caso referido no número anterior, são apro-
veitados todos os projetos que instruíram o ato de 
controlo preventivo anulado ou declarado nulo. 
6	—	À	 legalização	oficiosa	são	aplicáveis,	 com	as	
devidas adaptações, as demais normas previstas 
no presente Regulamento. 

Artigo 23.º
Titulação

1 — O ato que determina a legalização da operação 
urbanística deverá ser titulado por alvará, o qual 
observará uma das seguintes formas: 
a) O de alvará de autorização de utilização, quando 
a(s) operação(ões) urbanística(s) careça(m) de ser 
tituladas por este; 
b) O de alvará de licença de loteamento, quando a 
operação urbanística em causa seja um loteamen-
to;
c)	O	de	alvará	de	 licença	de	obras	de	edificação,	
nos restantes casos. 
2 — O alvará deverá respeitar os modelos constan-
tes do anexo II do presente regulamento, devendo 
ainda	 especificar,	 para	 além	 dos	 requisitos	 legais	
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contidos nas respetivas portarias, o seguinte: 
a) Que a(s) operação(ões) urbanística(s) foi(ram) 
sujeita(s) ao procedimento de legalização; 
b) Qual(is) a(s) operação(ões) urbanística(s) obje-
to de regularização; 
c) O uso da faculdade concedida pelo n.º 5 do arti-
go 102.º - A do RJUE, quando aplicável.
3 — O alvará emitido na sequência de legalização 
oficiosa	 deve	 referir	 expressamente	 que	 o	 ato	 é	
efetuado sob reserva de direitos de terceiros. 

PARTE III
DAS REGRAS APLICÁVEIS À URBANIZAÇÃO E EDI-

FICAÇÃO

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 24.º
Princípios e regras gerais

1 — Qualquer operação urbanística no Município de 
Vila Nova de Gaia deverá pautar-se pelos seguintes 
princípios:
a) Constituição de uma mais-valia para o tecido 
urbano envolvente, implicando uma interação har-
moniosa entre os novos espaços públicos criados, e 
entre estes e o tecido urbano consolidado;
b)	 Qualificação	 dos	 novos	 espaços	 públicos,	 os	
quais se destinarão, essencialmente, ao convívio 
urbano em condições de conforto e segurança;
c) Colmatação de lacunas de equipamento existen-
tes no espaço público, privilegiando a construção 
de equipamento destinado à satisfação das efetivas 
necessidades urbanas dos munícipes.
2 — Os novos espaços públicos de lazer, a criar 
em consequência de uma operação urbanística de 
edificação,	 deverão	 ser	 equipados	 com	mobiliário	
urbano que possibilite a respetiva utilização para 
os	fins	pretendidos,	e	pelas	diversas	faixas	etárias.
3 — As construções devem assegurar uma correta 
integração na envolvente e ter em conta os seguin-
tes requisitos, ao nível da volumetria, linguagem 
arquitetónica e revestimentos:
a) Respeitar as características exteriores da envol-
vente,	tanto	ao	nível	volumétrico	da	própria	edifi-
cação, como ao nível da densidade de ocupação da 
parcela	e	da	frente	edificada,	sempre	que	não	seja	
prevista em instrumento de planeamento em vigor, 
uma	transformação	significativa	das	mesmas;
b) Utilizar preferencialmente linguagens arquitetó-
nicas contemporâneas, sem prejuízo do princípio 
geral de uma correta integração na envolvente, de-
vendo	toda	e	qualquer	edificação	ter	por	base	um	
projeto onde seja patente a utilização de critérios 
de composição básicos de desenho arquitetónico 
como equilíbrio, ritmo, harmonia e proporção e a 
conceção arquitetónica a adotar seja sóbria, não 
ostensiva e não sobrecarregada de elementos de-

corativos;
c) Os revestimentos exteriores de qualquer cons-
trução existente ou a projetar, dever-se-ão subor-
dinar à utilização de cores que mantenham o equi-
líbrio cromático do conjunto ou envolvente em que 
se insere;
d) A instalação de geradores eólicos ou similares, 
associados	 a	 edificação	 principal,	 deve	 pautar-se	
pela adequada integração na construção de modo a 
não interferir na composição volumétrica e formal 
da mesma, bem como não deve prejudicar a envol-
vente próxima por motivos de localização, escala, 
dimensão e proporção, salvaguardando o ambiente 
e a paisagem urbana.
4	—	As	edificações	existentes,	ainda	que	inseridas	
em operação de loteamento, construídas há 10 
anos	ou	mais,	poderão	ficar	dispensadas	do	cum-
primento das regras constantes da Parte III deste 
regulamento, desde que se encontre demonstrada 
a sua data de execução, garantida a sua correta 
integração urbanística e asseguradas as condições 
mínimas de salubridade.

Artigo 25.º
Condicionamentos quanto à inserção urba-

nística
1 — No âmbito de procedimentos urbanísticos, 
podem ser impostos condicionamentos ao alinha-
mento, à implantação, à volumetria ou ao aspeto 
exterior	das	edificações,	à	modelação	do	 terreno,	
à	configuração	da	solução	urbanística	e	das	áreas	
a integrar em espaço público, assim como à per-
centagem de impermeabilização do solo ou à alte-
ração do coberto vegetal, com vista a garantir uma 
correta inserção paisagística, ou com fundamento 
na preservação ou promoção dos valores arqueoló-
gicos, patrimoniais e ambientais da área objeto de 
intervenção. 
2 — No âmbito de procedimentos urbanísticos, po-
derá, ainda, ser exigido que os projetos incorporem 
medidas	 de	 salvaguarda	 devidamente	 especifica-
das destinadas a garantir:
a) A integração visual e paisagística dos empreen-
dimentos, instalações ou atividades em causa, no-
meadamente através do condicionamento dos tipos 
de materiais e da gama de cores a utilizar nas com-
ponentes	que	interfiram	com	o	seu	aspeto	exterior,	
e da imposição de criação de cortinas arbóreas e 
arbustivas dentro do perímetro das parcelas que 
lhes sejam adstritas;
b)	O	controlo	dos	efluentes	e	de	quaisquer	outros	
efeitos nocivos nas condições ambientais; 
c) A segurança de pessoas e bens, quer no interior 
das áreas adstritas ao empreendimento ou ativida-
de, quer nas áreas da envolvente exterior com que 
a atividade possa interferir;
d) A não perturbação ou agravamento das condi-
ções de tráfego e a segurança da circulação nas 
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vias públicas de acesso aos empreendimentos ou 
atividades situadas nas suas proximidades;
e) A limitação ou compensação de impactos sobre 
as infraestruturas.
3 — O disposto nos dois números anteriores apli-
ca-se também às operações urbanísticas a levar a 
efeito em áreas disciplinadas por planos de porme-
nor, Unidades de Execução ou por operações de lo-
teamento nos aspetos relativos à inserção urbana e 
paisagística em que sejam omissos, nomeadamen-
te linguagem arquitetónica, tipos de materiais ou 
gama de cores a utilizar. 

Artigo 26.º
Condicionamentos quanto aos alinhamentos

1 — Nas áreas construídas, estruturadas por aces-
sos existentes, sejam arruamentos, estradas ou 
caminhos municipais, e para os quais não exista 
definição	de	alinhamentos,	a	implantação	das	edi-
ficações	 deve	 respeitar	 o	 alinhamento	 dominante	
do arruamento onde se inserem, salvo por razões 
de integração urbanística, desde que devidamente 
fundamentadas.
2 — Quando não exista alinhamento dominante, 
o	alinhamento	será	definido	no	respetivo	procedi-
mento urbanístico.

TÍTULO II
TRABALHOS DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS

Artigo 27.º
Derrube de árvores

1 — Todas as árvores existentes no concelho em 
espaço público, consideram-se, por princípio, como 
a preservar, devendo ser tomadas todas as medi-
das necessárias que impeçam qualquer tipo de in-
tervenção que prejudique os elementos vegetais, 
no todo ou em parte, exceto nos casos em que pos-
suam	problemas	fitossanitários	ou	indícios	de	dese-
quilíbrio biomecânico.
2 – Excetuam-se do previsto no número anterior as 
espécies consideradas infestantes, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, com 
as	alterações	da	Declaração	de	Retificação	n.º	4	-	
E/2000, de 31 de janeiro.
3 — O previsto no número anterior aplica-se às ár-
vores ou maciços arbóreos em espaço privado des-
de que constem em inventário municipal como es-
pécime ou espécimes a preservar, ou tenham sido 
classificadas	como	de	interesse	público.
4 — Sem prejuízo do disposto na legislação vigen-
te, nomeadamente a relativa à proteção de espé-
cies arbóreas, o abate raso de árvores referidas nos 
números anteriores apenas é permitido no âmbito 
de	explorações	florestais	ou	nas	condições	previs-
tas nos n.ºs 6 e 7. 
5	—	Após	o	abate	raso	em	explorações	florestais,	
deve o proprietário proceder à imediata plantação 

de novos exemplares arbóreos. 
6 — Se a realização de operações urbanísticas vier 
a	 justificar	 o	 derrube	 de	 árvores	 ou	 de	maciços,	
este procedimento será submetido a licenciamento, 
tendo em conta que o derrube das mesmas deve 
ser apenas o estritamente necessário. 
7 — O abate poderá ser determinado por razões de 
segurança de pessoas e bens, de salubridade de 
edificações	vizinhas	ou	do	estado	de	deterioração	
comprovado por avaliação de risco das árvores em 
causa. 

Artigo 28.º
Remoção de terras e aterros

1 — As operações de remoção de terras ou de ater-
ros realizadas à margem de outras operações urba-
nísticas, apenas podem ser permitidas desde que 
fique	devidamente	salvaguardada	a	sua	integração	
com a envolvente.
4 — Na execução de aterros não podem ser utiliza-
dos entulhos, que apenas deverão ser depositados 
em	locais	especificamente	destinados	para	o	efeito.

TÍTULO III
URBANIZAÇÃO

Artigo 29.º
Obras de urbanização

1 — A execução das obras de urbanização é da res-
ponsabilidade do promotor e do dono da obra, de-
vendo ser realizadas em cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamen-
te, Regulamento do Plano Diretor Municipal, Regu-
lamento de Intervenção na Via Pública do Município 
de Vila Nova de Gaia, e Regulamento de Espaços 
Verdes do Concelho de Vila Nova de Gaia e de ou-
tros em vigor.
2	—	Nas	operações	urbanísticas	destinadas	a	edifi-
cações, deve ser assegurada a execução:
a) Das ligações das infraestruturas dos edifícios às 
redes públicas;
b) Das obras de urbanização necessárias no espaço 
público adjacente, nomeadamente a construção de 
passeios, baías de estacionamento e alargamentos 
da faixa de rodagem, quando previstos.
3 — Nas operações urbanísticas destinadas a ope-
rações de loteamento, deve ser assegurada a exe-
cução:
a) Das ligações das infraestruturas dos loteamen-
tos às redes públicas;
b) Das obras de urbanização necessárias no espaço 
público, nomeadamente, a construção de passeios, 
baías de estacionamento e faixas de rodagem pre-
vistos;
c) Das infraestruturas subterrâneas necessárias, 
incluindo todos os ramais para cada uma das par-
celas previstas.
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Artigo 30.º
Receção de obras de urbanização — Infraes-

truturas de eletricidade
Para efeito de receção de obras de urbanização, as 
infraestruturas de eletricidade só poderão conside-
rar-se em condições de serem recebidas pela câma-
ra, caso o representante da entidade responsável 
por essa infraestrutura subscreva auto de vistoria 
favorável ou seja apresentado documento compro-
vativo de receção das infraestruturas elétricas por 
aquela entidade.

Artigo 31.º
Delimitação dos lotes

1	—	A	identificação	e	a	demarcação	de	lotes	resul-
tantes de uma operação de loteamento serão feitas 
através da colocação de marcos de características 
perenes, não devendo ser possível a sua remoção 
manualmente.
2 — Em loteamentos onde não existam obras de 
urbanização os marcos devem ser colocados em 
momento anterior ao do levantamento do alvará de 
loteamento, devendo ser apresentada, com o pedi-
do de emissão do alvará, declaração subscrita pelo 
titular do processo, ou por quem seja titular de um 
qualquer direito sobre o prédio objeto da operação 
de loteamento, onde ateste ter procedido à coloca-
ção	dos	marcos	e	verificação	da	 sua	 implantação	
em conformidade com a operação de loteamento 
licenciada. 
3 — Em loteamentos em que há lugar à execução 
de obras de urbanização os marcos devem ser co-
locados em momento anterior à vistoria para rece-
ção provisória das obras, devendo ser apresentada, 
com o pedido de vistoria, declaração subscrita pelo 
titular do processo, ou por quem seja titular de um 
qualquer direito sobre o prédio objeto da operação 
de loteamento, onde ateste ter procedido à coloca-
ção	dos	marcos	e	verificação	da	 sua	 implantação	
em conformidade com a operação de loteamento 
licenciada. 

TÍTULO IV
EDIFICAÇÃO

Capitulo I
Disposições Gerais

Artigo 32.º
Estufas

1 — As estufas de caráter temporário e sem im-
permeabilização	 definitiva	 do	 solo,	 destinando-se	
exclusivamente à produção agrícola e não à comer-
cialização de produtos, não integram o conceito de 
operação urbanística. 
2 — Integram o conceito de operação urbanística, 
as estufas cujos materiais construtivos se incorpo-

rem no solo com carácter de permanência, nome-
adamente	provocando	a	impermeabilização	defini-
tiva do solo, ou se destinem à comercialização de 
produtos.
3 — As estufas devem ser removidas quando dei-
xem de ser utilizadas, ou apresentem sinais de de-
gradação. 

Artigo 33.º
Equipamento lúdico e de lazer

1 – Integram o conceito de operação urbanística 
os equipamentos lúdicos ou de lazer descobertos 
que correspondam a conjuntos de materiais e es-
truturas, de carácter permanente, destinados a 
recreação, bem como quaisquer outras estruturas 
destinadas a utilização privativa e associadas à edi-
ficação	principal,	que	careçam	da	realização	de	in-
fraestruturas próprias ou de ligação às existentes.
2 – Não integra o conceito de operação urbanística 
o equipamento lúdico e de lazer descoberto que não 
se incorpore no solo com carácter de permanência 
e que não careça de realização de infraestruturas 
próprias ou de ligação às existentes.

Artigo 34.º
Edificação na proximidade de linhas de água

1 — Na faixa de 10 metros, adjacente às linhas de 
água e para cada um dos lados, não é permitida a 
implantação	de	edificações	principais.
2 — O disposto no número anterior poderá ser ul-
trapassado mediante a apresentação de parecer, 
autorização, licença ou aprovação por parte da en-
tidade competente.

Capitulo II
Disposições Especiais

SECÇÃO I
Dos edifícios

Artigo 35.º
Numeração de Polícia

1 — A colocação da numeração deverá ocorrer an-
tes da emissão de alvará de autorização de utiliza-
ção, ou caso exista, antes da realização de vistoria.
2 — A numeração dos prédios obedece às seguintes 
regras:
a) As ruas serão medidas longitudinalmente, pela 
linha do seu eixo, em metros;
b) Os prédios são numerados a contar do extremo 
de cada rua, ou do ponto indicado como origem 
dela, com a série dos números ímpares pela es-
querda e a dos pares pela direita;
c) Nos arruamentos com a direção Norte/Sul, ou 
aproximada, a numeração começará de Norte para 
Sul e, nos arruamentos com a direção Poente/Nas-
cente, ou aproximada, a numeração começará de 
Nascente para Poente;
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d) A cada porta ou portão, será atribuído o número 
correspondente à medição longitudinal pelo eixo da 
rua	que	ficar	mais	próxima	da	linha	perpendicular	
obtida a partir do eixo do respetivo vão, de forma a 
que a numeração corresponda ao comprimento em 
metros a partir do início da rua, independentemen-
te	da	existência	ou	não	de	edificações	ao	longo	da	
mesma, desde que se trate de prédio urbano com 
edificação	legal	ou	utilização	do	solo	devidamente	
autorizada, ou isenta de autorização;
e) Nos edifícios de gaveto, a numeração será a do 
arruamento principal ou a que os serviços munici-
pais determinarem, caso os arruamentos se reve-
lem de idêntica importância;
f) Nos becos ou recantos, a numeração será desig-
nada pela série dos números inteiros contados no 
sentido direita/esquerda, a partir da entrada des-
ses arruamentos;
g) A numeração nos largos e praças será designada 
pela série dos números inteiros da esquerda para a 
direita a partir do prédio do gaveto poente do arru-
amento localizado mais a Sul;
h) Nos casos de núcleos ou conjuntos habitacionais, 
em que o acesso seja realizado a partir de espaços 
privados, poderão os serviços municipais estabele-
cer uma numeração segundo uma sequência lógica, 
a partir do acesso principal aos referidos núcleos;
i) No caso de arruamentos com numeração conso-
lidada, será seguida a lógica da numeração exis-
tente.
3 — Os números de polícia terão a altura mínima de 
8 cm e a máxima de 15 cm, admitindo-se nos ca-
sos dos estabelecimentos comerciais, de prestação 
de serviços ou industriais e sem prejuízo da fácil 
identificação	dos	prédios,	outras	dimensões	que	se	
revelem adequadas e aceites pelos serviços muni-
cipais.
4 — Os proprietários ou usufrutuários dos prédios 
devem conservar em bom estado a numeração, não 
se admitindo a colocação de nova numeração ou a 
sua alteração, sem autorização da câmara munici-
pal.
5 — A numeração que não se conforme com as dis-
posições do presente artigo, deverá ser corrigida 
nos	60	dias	posteriores	à	notificação.

Artigo 36.º
Afastamento entre fachadas de edifícios

1 — Os afastamentos laterais e posteriores das edi-
ficações	em	relação	aos	limites	do	prédio	deverão	
garantir igualdade de direito de construção de ter-
renos adjacentes, que não seja prejudicado o desa-
fogo	de	prédios	existentes	e	a	própria	dignificação	
dos conjuntos em que se venham a integrar.
2 — Sem prejuízo do disposto na legislação em vi-
gor,	 na	 ausência	 de	 definição	 em	 instrumento	 de	
planeamento	da	tipologia	edificatória:
a) O afastamento mínimo entre fachadas fronteiras 

a	espaços	públicos	ou	de	utilização	pública	é	fixado	
em 10,00 m, salvo no caso de alinhamentos pree-
xistentes, quando forem de manter;
b)	 Os	 afastamentos	 das	 edificações,	 quer	 nelas	
existam ou não vãos, e o limite de outro lote ou 
parcela	 confinante	deverá	 ser	 igual	 ou	 superior	a	
metade da sua altura, com o valor mínimo de 3,00 
m;
c) Consideram-se excluídos do âmbito da aplicação 
da presente regra as coberturas e pisos recuados 
cuja altura não represente agravamento da relação 
criada	entre	a	altura	do	corpo	principal	da	edifica-
ção e o afastamento mínimo a respeitar relativa-
mente	ao	limite	de	outro	lote	ou	parcela	confinante.
3 — Excetuam-se do disposto no n.º 2, sem preju-
ízo	do	disposto	no	Regulamento	Geral	das	Edifica-
ções Urbanas:
a)	 Os	 casos	 em	 que	 existam	 nos	 terrenos	 confi-
nantes construções com afastamentos inferiores, 
os quais deverão ser objeto de análise individual 
de forma a garantir uma continuidade do ritmo do 
edificado;
b) Os casos de ampliação da profundidade das 
construções, em que o acréscimo da extensão da 
ou das fachadas pré-existentes não seja superior 
a 20 %;
c)	Nos	casos	em	que	a	edificação	proposta	não	te-
nha mais de um piso acima do solo e se implante 
no limite do terreno, a empena não poderá ter uma 
altura total superior a 4,00 m, contada a partir da 
cota natural do terreno adjacente, sem prejuízo de 
se admitir altura superior quando em casos devi-
damente	justificados	não	haja	prejuízo	do	ponto	de	
vista do enquadramento urbanístico, ou a solução 
surja	justificada	atendendo	à	topografia	local	ou	à	
necessidade de colmatação; 
d) Os casos em que seja comprovado que o cumpri-
mento de tal afastamento coloca em causa o ade-
quado aproveitamento urbanístico do terreno, com 
base	em	proposta	de	edificação	que	observe	os	de-
mais critérios previstos no Regulamento do Plano 
Diretor Municipal e que constitua uma mais-valia 
para o tecido urbano adjacente, nomeadamente 
pela	 qualificação	do	 espaço	público	 e	 ao	nível	 da	
integração formal, funcional e paisagística;
e) Os casos em que o cumprimento dos afastamen-
tos descritos seja desproporcionado face à mais-
-valia urbanística resultante e desde que seja com-
provado que a adoção de afastamentos inferiores 
não inviabiliza o cumprimento dos princípios gerais 
descritos no n.º 1.
4	—	Admite-se	a	edificação	com	três	frentes,	bem	
como com duas frentes a toda a largura do pré-
dio, desde que sejam permitidas em instrumento 
de planeamento, não sendo possível a criação, nos 
edifícios principais, de empenas insuscetíveis de vi-
rem a ser colmatadas.
5 — Com vista a salvaguardar a possibilidade de 
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construção em terrenos de frentes restritas, a câ-
mara municipal reserva-se o direito de só aprovar 
implantações de edifícios que ofereçam empena a 
futuras construções vizinhas, quando o terreno ad-
jacente onde estas se venham a implantar, apre-
sentar uma frente com dimensão igual ou inferior a 
8 metros, e não seja passível de permitir um apro-
veitamento adequado em termos de ocupação fu-
tura.

Artigo 37.º
Empenas laterais

1 — As empenas de edifícios ou parte delas que 
não se encontrem colmatadas, devem ser objeto de 
tratamento estético consonante com o das facha-
das, nomeadamente no que se refere a materiais 
de revestimento.
2 — O disposto no número anterior aplica-se quer 
as empenas referidas se devam à diferenciação de 
cércea ou alinhamento com os edifícios contíguos 
quer resultem de não existirem nas parcelas contí-
guas	edificações	que	a	elas	encostem.
3	—	Se	for	iniciada	edificação	na	parcela	contígua	
à empena em causa que com esta venha a ter con-
tacto, será dispensado o cumprimento do disposto 
no n.º 1 no que se refere à parte da empena que 
vier a constituir superfície de contacto com o novo 
edifício.
4 — As medidas de tratamento das empenas de-
vem também prever, quando necessário:
a) A reparação das patologias patentes e adoção 
das necessárias medidas de correção e prevenção;
b) A utilização de materiais de revestimento que 
garantam solidez e durabilidade, especialmente 
quando se encontrem em espaços de fácil acesso;
c) A recondução de cabos e outros elementos dis-
sonantes;
d) A supressão de todos os elementos obsoletos da 
empena.
5 — É permitido o tratamento da empena através 
de intervenções pictóricas ou arquitetónicas, com o 
objetivo de a harmonizar com a paisagem urbana e 
com a arquitetura do próprio edifício.

Artigo 38.º
Saliências, corpos balançados e varandas

1 — Nas fachadas dos edifícios contíguos a espa-
ço público, não é permitida a utilização do espa-
ço aéreo público por corpos balançados utilizáveis, 
nomeadamente compartimentos ou partes de com-
partimentos, saliências e varandas.
2 — Excetuam-se do número anterior os edifícios 
localizados em área urbana consolidada ou em 
consolidação, onde dominantemente existam sali-
ências, corpos balançados e varandas projetados 
sobre o espaço público, desde que daí não resulte 
prejuízo para o espaço público e sejam respeitadas 
as características e traços arquitetónicos da envol-

vente, nomeadamente quanto à dimensão da pro-
fundidade e extensão do balanço.
 

Artigo 39.º
Marquises

1 — É permitido o encerramento de varandas me-
diante a realização de obras de alteração de facha-
da ou construção de marquises em qualquer fa-
chada de um edifício, terraços e pátios, ainda que 
envolvam a realização de obras de ampliação.
2 — Estas construções devem respeitar a linha es-
tética do respetivo edifício e enquadrar-se nas ca-
raterísticas deste e da sua envolvente, devendo ser 
feito uso preferencial dos materiais utilizados no 
edifício, ou o mais aproximado a estes possíveis.

Artigo 40.º
Áreas comuns em edifícios

1 — Nos edifícios ou conjunto de edifícios passíveis 
de se virem a constituir em regime condominial ou 
através de propriedade horizontal, deve existir um 
compartimento destinado a arrecadação de mate-
rial de limpeza do espaço comum, com acesso a 
partir do mesmo, dotado de um ponto de luz, água, 
recolha e encaminhamento para o coletor de águas 
residuais domésticas.
2	—	A	largura	livre	do	átrio	de	entrada	no	edifico	
será, no mínimo, de 2,40 m.
3 — A largura do acesso à garagem deve ser, pre-
ferencialmente, de 5,00 m.

Artigo 41.º
Acessos pedonais

1 — Os edifícios de habitação coletiva, comércio, 
serviços e atividades empresariais deverão encon-
trar-se dotados de rampas de acesso que liguem o 
espaço exterior às comunicações verticais que obe-
deçam às exigências legais.
2 — A instalação no espaço público, de rampas ou 
degraus	de	acesso	às	edificações	existentes	apenas	
será permitida quando não haja alternativa técnica 
viável e desde que não comprometa a circulação 
pública.
3	—	Nas	novas	edificações	destinadas	a	usos	mis-
tos com habitação, as frações destinadas ao uso 
habitacional não poderão dispor de acesso ao exte-
rior comum ao das restantes funções.

Artigo 42.º
Anexos e construções secundárias

1 — Os anexos e construções secundárias não po-
dem afetar a estética e as condições de salubridade 
e insolação dos edifícios, sendo obrigatória uma so-
lução arquitetónica e de implantação que minimize 
o impacto sobre os prédios confrontantes ou sobre 
o espaço público.
2 — As empenas devem ter um tratamento ade-
quado, nos termos do artigo 37.º do presente Re-
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gulamento.
3 — Em solo urbano, a área total de anexos desti-
nados a alojamento de animais não pode exceder 
uma	área	de	edificação	de	15	m2,	sem	prejuízo	de	
legislação especial aplicável. 
4 — A totalidade da área de implantação de anexos 
e construções secundárias não poderá ultrapassar 
a área de implantação da construção principal. 
5 — Os anexos e construções secundárias só po-
derão ser constituídos por um piso acima do solo e 
não serão admissíveis caves. 

Artigo 43.º
Logradouro dos edifícios

1	—	A	câmara	municipal	pode,	oficiosamente	ou	a	
requerimento de qualquer interessado, determinar 
a limpeza dos logradouros e espaços verdes pri-
vados para assegurar o bom aspeto, condições de 
salubridade e de segurança de pessoas.
2 — O logradouro dos edifícios deve conter uma 
área permeável preferencialmente ocupada com 
coberto vegetal.
3 — A utilização do logradouro, para exposição de 
produtos ou como complemento de atividade eco-
nómica exercida no edifício, não pode:
a) Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas;
b) Produzir um impacto negativo nos lugares ou na 
paisagem;
c) Interferir no equilíbrio arquitetónico dos edifícios 
e espaços públicos envolventes;
d) Prejudicar condições de salubridade e seguran-
ça.
4 — O disposto nos números anteriores aplica-se 
igualmente para as situações de exposição de pro-
dutos em parcelas que não constituam logradou-
ros de edifícios e para a ocupação de parcelas com 
elementos que se incorporem no solo com carácter 
provisório
5 — Cessada que seja a utilização de logradouro 
para a exposição de produtos, ou como comple-
mento da atividade económica exercida no edifício, 
deverá ser assegurada a remoção dos materiais ex-
postos. 

Artigo 44.º
Vedações

1	—	As	vedações	confinantes	com	vias	públicas:
a) Não poderão ter, em qualquer dos seus pontos, 
altura superior a 1,80 m, relativamente ao espaço 
público adjacente, podendo elevar-se acima dessa 
altura apenas com sebes vivas;
b) Em conjuntos urbanos consolidados ou em con-
solidação,	 onde	 seja	 possível	 identificar	 uma	 do-
minância nas alturas das vedações, essa dimensão 
prevalece sobre a referida na alínea a);
c) Em troços de arruamento com pendente, pode-
rão ser admitidas dimensões diferentes desde que 
devidamente	articuladas	com	a	edificação	e	as	pré	

existências;
d) Em caso de necessidade de vedação de prédio 
único entre dois prédios já vedados, a vedação a 
executar deve garantir a continuidade das alturas 
das vedações contíguas e promover a sua articu-
lação;
e) Quando se destinem a vedar terreno de cota su-
perior à do arruamento, será admitido, por motivos 
de segurança, a construção de vedação com uma 
altura máxima de 0,90m contada da cota de natural 
de terreno, não se considerando qualquer aterro.
2	—	As	vedações	não	confinantes	com	vias	públi-
cas:
a) Não podem exceder 2,50 m de altura, a contar 
da cota natural dos terrenos, podendo ser comple-
tadas acima daquela altura com sebes vivas;
b) No caso de a vedação separar terrenos com co-
tas diferentes, aquela altura será medida a partir 
da cota natural mais baixa;
c) A câmara municipal reserva-se o direito de im-
por a colmatação de vedações existentes, indepen-
dentemente da sua altura, desde que por motivos 
de enquadramento formal, estético ou paisagístico, 
devidamente	justificados;
d) No troço de vedação entre a vedação frontal e o 
alinhamento do edifício devem ser previstas solu-
ções que sejam funcional e esteticamente integra-
das	no	conjunto	edificado	existente	ou	a	construir;
e) Quando se destinem a vedar terreno de cota su-
perior à do contíguo, será admitido, por motivos 
de segurança, a construção de vedação com uma 
altura máxima de 0,90m contada da cota de natural 
de terreno, não se considerando qualquer aterro.
3 — No caso de unidades industriais e de armaze-
nagem, as vedações poderão elevar-se acima das 
alturas indicadas nos n.º 1 e 2 do presente artigo 
apenas em rede ou grade, desde que devidamente 
articuladas com a envolvente, não podendo exce-
der a altura máxima de 2,50 m na vedação frontal 
e 3,50 m nas restantes. 
4 — Em casos de áreas ou conjuntos existentes 
com características de reconhecida qualidade urba-
nística ou arquitetónica, ou ainda por motivos topo-
gráficos,	formais	ou	funcionais	devidamente	justi-
ficados,	qualquer	que	seja	a	zona	do	Concelho	em	
que se situem, poderão ser aceites outras soluções. 
5 — A localização de terminais de infraestruturas, 
designadamente, contadores de energia elétrica, 
abastecimento de águas, de gás ou outros, bem 
como caixa de correio e números de polícia, deverá 
ser coordenada em projeto e tanto quanto possível 
constituir um conjunto cuja composição geométrica 
seja coerente com a imagem geral da vedação.
6 — Quando a construção de vedação implique re-
cuos, por força dos alinhamentos a cumprir, deverá 
ser assegurado o tratamento do terreno restante, 
localizado	entre	a	vedação	edificada	e	o	espaço	pú-
blico existente, de acordo com as condições a esta-
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belecer pelo município. 
7— As obras a realizar no espaço público, desde 
que não impliquem qualquer intervenção nas in-
fraestruturas de abastecimento público, podem ser 
objeto	 do	 procedimento	 simplificado	 previsto	 no	
presente Regulamento.

SECÇÃO II
Infraestruturas nos edifícios

Artigo 45.º
Regra geral

1 — As redes e correspondentes equipamentos re-
ferentes a infraestruturas de telecomunicações, de 
energia ou outras, necessárias na execução de ope-
rações urbanísticas, ou ainda nas promovidas pelas 
entidades concessionárias das explorações, devem 
ser enterradas, exceto quando comprovada a im-
possibilidade técnica de execução.
2 — A instalação de infraestruturas no exterior dos 
edifícios deve realizar-se preferencialmente nas co-
berturas ou em fachadas não voltadas ao espaço 
público e apenas é permitida se salvaguardar as 
questões de carácter estético no tocante à sua in-
tegração na composição arquitetónica do edifício. 
3 — Os terminais ou dispositivos aparentes das re-
des de infraestruturas devem estar perfeitamente 
coordenados e integrados no projeto de arranjos 
exteriores.
4 — O projeto de abastecimento de água deve con-
templar as redes de rega e combate a incêndios, 
quando aplicáveis.

Artigo 46.º
Infraestruturas de telecomunicações pró-

prias dos edifícios
1 — Em todos os edifícios construídos de raiz ou 
nas intervenções que impliquem reforma profun-
da de edifícios existentes, deve ser reservado um 
espaço para a instalação e conexão das possíveis 
infraestruturas de telecomunicações.
2 — Não é permitida a instalação de infraestruturas 
de telecomunicações nos vãos, varandas, fachadas 
e paramentos do perímetro dos edifícios, exceto 
quando seja possível ocultá-las através de elemen-
tos construtivos permanentes e devidamente auto-
rizados, de modo a que não sejam visíveis a partir 
da via pública.
3 — Quando as infraestruturas sejam instaladas na 
cobertura dos edifícios deve ser escolhido o sítio 
que melhor as oculte, desde que tal não prejudique 
o seu bom funcionamento, devendo nestes casos a 
solução a adotar ser devidamente fundamentada.
4 — As infraestruturas de telecomunicações, quan-
do visíveis da via pública, devem ser de cor neutra 
e não podem incorporar legendas ou anagramas de 
carácter publicitário.
5 — Quando se preveja a instalação de uma antena 

em edifício com mais de duas frações, a mesma 
deve ser coletiva, devendo adotar-se as medidas 
necessárias para que aquela possa ser utilizada por 
qualquer fração.
6 — As linhas e cabos necessários ao funcionamen-
to dos sistemas não podem ser visíveis a partir da 
via pública. 
7	—	As	antenas	de	comunicação	de	carácter	oficial,	
nomeadamente as dos serviços de utilidade pública 
e defesa, encontram-se igualmente sujeitas às nor-
mas constantes do artigo 45.º, sem prejuízo das 
respetivas	especificidades.

Artigo 47.º
Outras infraestruturas próprias dos edifícios

1 — As águas pluviais provenientes das coberturas, 
varandas e terraços dos edifícios devem:
a) No caso de não existir passeio, ser recolhidas em 
algerozes ou caleiras e canalizadas em tubagens 
adequadas, até 0,10 m do solo;
b) Existindo passeio, ser conduzidas em tubagens 
enterradas até à berma do arruamento ou ao cole-
tor de águas pluviais.
2 — Na colocação de painéis solares e de unidades 
exteriores de climatização deve ser garantida a sua 
adequada integração na arquitetura do edifício.

Artigo 48.º
Instalação de infraestruturas de suporte das 

estações de radiocomunicações
1 — Sem prejuízo de outras disposições contidas em 
legislação especial, na instalação de infraestruturas 
de suporte das estações de radiocomunicações, de-
vem ser observadas as seguintes condições:
a) Utilizar postes tubulares metálicos em detri-
mento de estruturas treliçadas, sempre que tecni-
camente possível, visando minimizar os impactos 
visuais;
b) Recorrer a uma infraestrutura de suporte de es-
tação de radiocomunicações que seja partilhável 
por qualquer operador;
c) Eleger a localização que melhor oculte a sua vi-
sibilidade a partir do espaço público ou coletivo, 
devendo garantir a dissimulação dos equipamentos 
de radiocomunicações;
d) Garantir o tratamento paisagístico dos respeti-
vos espaços adjacentes.
2	—	Quando	instaladas	em	edificações,	deve	ser:
a) Garantido o afastamento máximo dos planos de 
fachada, de forma a minimizar a sua visibilidade a 
partir do espaço público ou coletivo;
b) Promovida a integração na composição arquite-
tónica do edifício.
3 — Na situação do número anterior só é permitida 
a instalação de infraestruturas de suporte de esta-
ções	de	radiocomunicações	nas	fachadas	de	edifica-
ções, nas situações em que seja possível ocultá-las 
através de elementos construtivos permanentes, 
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de modo a que não sejam visíveis a partir do espa-
ço público ou coletivo.
4 — Na infraestrutura de suporte das estações de 
radiocomunicações	 deve	 constar	 identificação	 do	
nome da operadora, endereço, contacto telefónico 
e nome do responsável técnico.

TÍTULO V
UTILIZAÇÃO

Artigo 49.º
Compatibilidade de usos e atividades

1 — Sem prejuízo da existência de direitos adquiri-
dos, a viabilização de qualquer atividade ou insta-
lação abrangida nos usos compatíveis ou comple-
mentares com o uso previsto no respetivo alvará 
de autorização de utilização, alvará de loteamento, 
ou com o uso dominante do solo, só pode ocor-
rer quando for considerado que de tal viabilização 
não decorrem riscos para a segurança de pessoas 
e bens, nem prejuízos ou inconvenientes de ordem 
funcional, ambiental ou paisagística.
2 — Consideram-se, em geral, como incompatíveis, 
os usos (dominantes, complementares e compatí-
veis) que:
a) Dêem lugar a ruídos, fumos, resíduos ou de for-
ma geral prejudiquem as condições de salubridade;
b) Perturbem as condições de trânsito e de estacio-
namento, nomeadamente com operações de carga 
e descarga que prejudiquem as condições de utili-
zação da via pública ou com incomportável trânsito 
de veículos;
c) Apresentem riscos de toxicidade, incêndio e ex-
plosão. 
d) Provoquem prejuízos ou inconvenientes de or-
dem funcional, ambiental ou paisagística que não 
possam	ser	evitados	ou	eficazmente	minimizado;	
e) Coloquem em causa a segurança de pessoas e 
de bens;  
f) Violem plano municipal de ordenamento do terri-
tório, plano especial de ordenamento do território, 
medidas preventivas, área de desenvolvimento ur-
bano prioritário, área de construção prioritária, ser-
vidão administrativa, restrição de utilidade pública 
ou quaisquer outras normas legais e regulamenta-
res aplicáveis. 

TÍTULO VI
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE IMPACTE RELE-

VANTE E LOTEAMENTOS

Artigo 50.º
Operações urbanísticas de impacte relevante
1 — Para efeitos de aplicação do n.º 5 do artigo 
44.º do RJUE, considera-se gerador de impacte re-
levante:
a) Todo e qualquer edifício com uso maioritário des-
tinado a habitação com mais de 20 fogos;

b) Toda e qualquer construção com uso maioritá-
rio destinado a comércio ou serviços com área de 
construção superior a 6.000 m2, excluindo as áreas 
destinadas a estacionamento automóvel;
c) Toda e qualquer construção com uso maioritário 
destinado a indústria ou armazenagem, com área 
de construção superior a 10.000 m2, excluindo as 
áreas destinadas a estacionamento automóvel;
d) Toda e qualquer construção que disponha de 
mais de duas caixas de escadas de acesso comum 
a frações ou unidades independentes;
e) Toda e qualquer construção que disponha de 
mais de duas unidades de ocupação com acesso di-
reto do espaço exterior e área de construção supe-
rior a 500m2, excluindo as destinadas a comércio, 
serviços e indústria em edifícios multifamiliares.
O espaço exterior aqui designado deve ser entendi-
do como logradouro comum ou espaço exterior do 
domínio público;
f) Postos de abastecimentos de combustíveis, isola-
dos ou integrados em operações urbanísticas mais 
abrangentes.
2	–	As	obras	de	ampliação	de	edificações	já	exis-
tentes e licenciadas antes da entrada em vigor do 
presente Regulamento devem ser consideradas 
como de impacte relevante, desde que resulte da 
totalidade	da	edificação	 (existente	e	a	ampliar)	a	
determinação da ocorrência das condições descri-
tas no presente artigo, devendo ser asseguradas as 
cedências para as áreas de apoio coletivo, sobre as 
áreas a ampliar.

Artigo 51.º
Áreas de apoio coletivo (espaços verdes e de 
utilização coletiva, infraestruturas viárias e 

equipamentos)
Os projetos de loteamentos, os pedidos de licencia-
mento ou comunicação prévia de operações urba-
nísticas de impacto relevante, conforme o disposto 
no artigo 50.º do presente Regulamento, e pedidos 
de licenciamento ou de autorização de reparcela-
mento de propriedade destinados à constituição de 
lotes ou de parcelas para urbanização, devem ser 
dotados de áreas de apoio coletivo (Aac), destina-
das à implantação de infraestruturas viárias, espa-
ços verdes e de utilização coletiva e equipamentos.

Artigo 52.º
Cedências e previsão de áreas de apoio cole-

tivo
1 — Os interessados na realização de operações 
de loteamento urbano cedem gratuitamente ao Mu-
nicípio, as áreas de apoio coletivo que, de acordo 
com o Plano Diretor Municipal em vigor e licença ou 
comunicação prévia de loteamento, devam integrar 
o domínio municipal.
2 — A integração no domínio municipal das par-
celas de terreno e infraestruturas mencionadas no 
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número anterior far-se-á automaticamente com a 
emissão do alvará, ou mediante celebração de es-
critura nos casos sujeitos a comunicação prévia.
3 — Para efeitos do cumprimento de dotação mí-
nima das áreas destinadas à implantação de infra-
estruturas viárias, espaços verdes e de utilização 
coletiva e equipamentos, para além das áreas de 
cedência ao domínio municipal, poderão ainda ser 
contabilizadas as áreas de natureza privada a afe-
tar	aos	mesmos	fins	de	apoio	coletivo,	de	acordo	
com o disposto no n.º 2 e n.º 3 do Artigo 144.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal.
4 — O disposto nos números anteriores é ainda apli-
cável, com as devidas adaptações, aos pedidos de 
licenciamento ou de comunicação prévia de obras 
de	edificação,	desde	que	estas	sejam	classificadas	
como de impacto urbanístico relevante, conforme 
descrito no artigo 50.º deste Regulamento, bem 
como ao licenciamento ou autorização de reparce-
lamento de propriedade destinado à constituição de 
lotes ou de parcelas para urbanização.
5 — Nos casos descritos no número anterior, a in-
tegração no domínio municipal das parcelas de ter-
reno e infraestruturas far-se-á mediante celebração 
de escritura, exceto quando tal já tenha ocorrido 
mediante escritura de constituição de propriedade 
horizontal.
6 — Nos pedidos de alteração a licença de lotea-
mento ou comunicação prévia de loteamento, só 
há lugar a novas cedências quando aqueles pedidos 
visem um aumento da área de construção ou au-
mento da área do lote, por incorporação de prédio 
distinto, do alvará ou comunicação prévia do lotea-
mento inicial, ou sucessivas alterações. 

Artigo 53.º
Dispensa de cedência para o domínio munici-

pal e compensação
1 — Se o prédio em causa já estiver dotado de 
todas as infraestruturas urbanísticas e ou não se 
justificar	a	cedência	ou	a	dotação	de	áreas	de	apoio	
coletivo, a operação urbanística poderá ser total ou 
parcialmente dispensada, em casos devidamente 
justificados,	nos	termos	do	n.º	1	do	Artigo	145.º	do	
Regulamento do Plano Diretor Municipal. 
2 — Em caso de dispensa, total ou parcial, da ce-
dência ou dotação de áreas de apoio coletivo, aque-
la será compensada, quer através do reforço das 
áreas elegíveis de apoio coletivo de natureza pri-
vada, quer através de um pagamento de compen-
sação ao Município em numerário ou espécie, ou 
ainda através da combinação destas duas moda-
lidades, nos termos do n.º 2 do Artigo 145.º do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal.
3 — No caso de obras de alteração, reconstrução ou 
de ampliação não superior a 10 % da área total de 
construção	original,	em	edificações	licenciadas	an-
tes da entrada em vigor do presente Regulamento 

e que tenham impacto urbanístico relevante, nos 
termos	definidos	no	artigo	50.º	do	presente	Regu-
lamento, há a redução em 25% do pagamento da 
compensação ao Município em numerário, desde 
que, cumulativamente:
a) O prédio em causa reúna as condições descritas 
no n.º 1;
b) As obras a realizar e a introdução de uma nova 
utilização principal não constituam agravamento ou 
afetação negativa sobre a envolvente, quer do pon-
to de vista paisagístico, quer funcional.
4 — A compensação poderá ser paga em espécie 
através da cedência de lotes, prédios urbanos, edi-
ficações	ou	prédios	rústicos,	nos	termos	do	artigo	
127.º do presente Regulamento.
5 — A câmara municipal poderá optar pela compen-
sação em numerário, nos termos do artigo 126.º do 
presente Regulamento.

TÍTULO VII
DEMOLIÇÃO

Artigo 54.º
Demolição de edifícios

1 — A demolição de um edifício existente como 
operação urbanística autónoma, independente da 
definição	e	prévia	viabilização	de	um	novo	uso	ou	
ocupação a dar ao local, só pode ser autorizada em 
qualquer	das	seguintes	 situações,	 confirmada	por	
prévia vistoria efetuada pelos serviços municipais 
competentes:
a) A sua manutenção colocar em risco a segurança 
de pessoas e bens ou a salubridade dos locais;
b) Constituir uma intrusão arquitetónica, urbanís-
tica	ou	paisagística	desqualificadora	da	imagem	do	
conjunto urbano ou do local onde se insere;
c) Manifesta degradação do seu estado de conser-
vação, e desde que se considere que a sua recupe-
ração não é tecnicamente possível ou economica-
mente viável;
d) Tratar-se de instalações industriais e ou de ar-
mazenagem, abandonadas ou obsoletas, sem pre-
juízo de poderem ser impostas a salvaguarda e 
manutenção de eventuais valores de arqueologia 
industrial;
e) Tratar-se de edifícios a que o município não re-
conheça interesse ou cuja manutenção considere 
inconveniente.
2 — Fora das situações referidas no número an-
terior, só é permitida a demolição de um edifício 
existente concomitantemente com ou após o licen-
ciamento ou admissão de comunicação prévia, nos 
termos da legislação aplicável, da construção de 
um novo edifício para o local ou de uma qualquer 
outra forma de ocupação do mesmo espaço.
3 — O disposto nos números anteriores não der-
roga quaisquer condicionamentos à demolição ou 
modificação	de	edificações	abrangidas	por	medidas	
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legais ou regulamentares de salvaguarda do patri-
mónio	edificado,	incluindo	as	estabelecidas	no	pre-
sente Plano. 

PARTE IV
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TÍTULO I
EXECUÇÃO DE OBRAS

Artigo 55.º
Informação sobre a execução dos trabalhos

1 — Nas obras sujeitas a controlo prévio, no âmbito 
do	RJUE,	deve	o	diretor	de	fiscalização	ou	o	diretor	
de obra, com a antecedência mínima de 48 horas, 
comunicar	aos	serviços	de	fiscalização,	as	datas	em	
que se vão realizar as seguintes fases de obra:
a) Início de obra, nomeadamente montagem de es-
taleiro e início de terraplenagens;
b) Betonagem de fundações da construção principal 
e ou construção de anexos e de vedações;
c) Betonagem da laje de piso de Rés-do-chão;
d) Conclusão de estrutura;
e) Inicio das obras no domínio público;
f) Conclusão da obra.
2 — Nas obras isentas de controlo prévio deve, o 
titular de qualquer direito que lhe permita realizar 
a obra, comunicar a realização da mesma com uma 
antecedência de 5 dias.
3 — A realização de operações urbanísticas em 
cumprimento de ordem proferida pela câmara mu-
nicipal, ao abrigo das competências que lhe estão 
cometidas no âmbito da conservação dos edifícios, 
deve ser precedida de comunicação pelo promo-
tor	da	data	de	início	dos	trabalhos	da	identificação	
do empreiteiro responsável pela execução da obra 
apresentando o respetivo alvará, bem como do di-
retor técnico da obra.

Artigo 56.º
Trabalhos de demolição

1 — Sempre que a demolição torne aparentes, to-
tal ou parcialmente, as paredes das empenas dos 
prédios	confinantes,	o	dono	de	obra	fica	obrigado	
a garantir as condições de habitabilidade das cons-
truções contíguas, do ponto de vista da estanquei-
dade à água e dos isolamentos térmico e acústico.
2 — As soluções devem atender aos seguintes as-
petos:
a) As situações preexistentes de exposição dos edi-
fícios adjacentes;
b)	O	facto	de	as	paredes	em	questão	poderem	ficar,	
no futuro, parcial ou totalmente protegidas pelo 
novo edifício.
3 — Nos casos em que à demolição não suceda de 
imediato a construção do edifício de proteção da 
ou das empenas adjacentes, ou sempre que o fa-
seamento das obras preveja a realização prévia de 
outros trabalhos, nomeadamente, de escavação e 

ou contenção periférica, o dono da obra, em cum-
primento do n.º 4 do presente artigo, deve confe-
rir à empena características de estanqueidade e de 
isolamento idênticas à de uma parede exterior.
4 — Na sequência da demolição deverá o dono da 
obra assegurar a remoção dos resíduos que resul-
tem da demolição e a vedação adequada do terreno 
com respeito pelas normas aplicáveis.

Artigo 57.º
Movimentação de terras

1 — Não é permitido o depósito no interior do esta-
leiro das terras provenientes dos trabalhos de esca-
vação, excetuando aquelas a utilizar na modelação 
do terreno prevista na operação urbanística, cujo 
espalhamento deverá ser efetuado em simultâneo.
2	—	A	remoção,	transporte	e	destino	final	de	terras	
provenientes de obras deverá dar cumprimento às 
disposições relevantes do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos de Vila Nova de Gaia e da le-
gislação aplicável, observando, ainda, as seguintes 
condições:
a)	Sempre	que	se	verifique	a	acumulação	de	terras	
nos arruamentos adjacentes ao estaleiro, resultan-
tes da operação de transporte, o empreiteiro res-
ponsável deverá proceder à limpeza do arruamen-
to, com recurso a lavagem, quando tal se mostre 
necessário;
b) Deverá proceder-se à rega das superfícies susce-
tíveis de provocar o empoeiramento da envolvente.

Artigo 58.º
Colocação de andaimes

1 — A instalação de andaimes obriga ao seu reves-
timento vertical, a toda a altura, pelo lado de fora e 
nas	cabeceiras,	com	telas	ou	redes	de	malha	fina,	
ou	outro	material	a	submeter	à	aceitação	da	fisca-
lização, de forma a garantir a segurança na obra e 
fora dela.
2 — No caso de telas, estas podem ser suporte de 
mensagem publicitária, quando programada de for-
ma integrada e devidamente licenciada, de acordo 
com o Regulamento Municipal da Defesa da Paisa-
gem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público.

Artigo 59.º
Vedação das obras

1 — É obrigatória a construção de tapumes, cons-
tituídos por chapas metálicas pintadas ou lacadas, 
ou por painéis de madeira pintados em todas as 
obras, novas construções ou outras que requeiram 
reparações nas fachadas e nos telhados à face da 
via pública, podendo a câmara municipal, em casos 
excecionais	e	devidamente	justificados,	aceitar	ou-
tras soluções.
2 — Os elementos de delimitação das obras para 
além de terem de respeitar as normas vigentes em 
matéria de acessibilidade, segurança e barreiras 
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arquitetónicas, devem:
a) Ser homogéneos e ter uma altura máxima cons-
tante de 2,50 m, exceto nas ruas com pendente, 
nas quais serão permitidos escalonamentos até 
uma altura máxima de 3,00 m;
b) Ser dotadas de sinalização noturna e ter as por-
tas de acesso a abrir para dentro.
3 — As máquinas, amassadouros e depósitos de 
entulhos	ficarão	no	interior	da	área	delimitada	pe-
los tapumes.

Artigo 60.º
Condutas de descarga de entulhos

Sempre que existam entulhos que tenham que ser 
lançados em altura, os mesmos devem ser vazados 
através de conduta fechada e recebidos em reci-
pientes fechados.

TÍTULO II
OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

POR MOTIVO DE OBRAS

Artigo 61.º
Ocupação do espaço público

No solo, subsolo e espaço aéreo integrados no do-
mínio público municipal pode ocorrer utilização ou 
ocupação, no âmbito das operações urbanísticas de 
urbanização	e	edificação,	desde	que	devidamente	
licenciadas. 

Artigo 62.º
Regras gerais sobre utilização ou ocupação 

do espaço público
A ocupação do espaço público implica a observân-
cia das seguintes condições:
a) Restrição ao estritamente necessário, de forma 
a não prejudicar o uso público a que os bens se 
encontram afetos, designadamente o trânsito de 
veículos e de peões;
b) Salvaguarda da qualidade estética das instala-
ções e do seu enquadramento assegurando o per-
manente bom estado de conservação das mesmas;
c) Instalação de sinalização adequada, sempre que 
necessário;
d) Cumprimento de normas de segurança;
e) Reparação integral dos danos ou prejuízos de-
correntes da ocupação e reposição das boas condi-
ções de utilização imediatamente após a execução 
de obras ou decorrido o prazo para esse efeito.

Artigo 63.º
Ocupação de passeios e arruamentos

1 — Quando, na realização de obras, seja neces-
sária a ocupação total do passeio ou ainda de par-
te da faixa de rodagem, e tal seja viável, serão 
construídos obrigatoriamente corredores cobertos 
para peões, com as dimensões mínimas de 1,20 m 
largura	e	2,20	m	pé	direito,	imediatamente	confi-

nantes com o tapume e vedados pelo exterior com 
prumos e corrimão em tubos redondos metálicos, 
devendo os mesmos prever também a correspon-
dente iluminação noturna.
2	—	Sempre	que	se	verificar	a	necessidade	de	ga-
rantir o acesso de transeuntes ao edifício, deverão 
prever-se soluções que garantam a segurança e co-
modidade, designadamente, através da delimitação 
dos andaimes e colocação de estrado estanque ao 
nível do primeiro teto.
3 — Sempre que, na sequência da instalação de um 
tapume,	ficar	no	interior	da	zona	de	ocupação	qual-
quer equipamento como boca-de-incêndio, placa 
de sinalização, entre outros, deverá o responsá-
vel pela obra instalar um equipamento equivalente 
pelo lado de fora do tapume, durante o período de 
ocupação, e nas condições a indicar pelos serviços 
municipais correspondentes.
4 — O prazo de ocupação do espaço público, por 
motivo	de	obras,	não	pode	exceder	o	prazo	fixado	
ou indicado para a execução das obras.
5 — O licenciamento da ocupação de espaço públi-
co pode ser revogado por razões de interesse pú-
blico, devendo nesse caso o promotor disponibilizar 
o espaço público ocupado, no prazo de 5 dias após 
a	notificação,	sendo-lhe	devolvido	o	valor	das	taxas	
correspondentes ao período não utilizado.

Artigo 64.º
Proteção de árvores e mobiliário urbano

1 — As árvores, candeeiros e mobiliário urbano, que 
se encontrem junto à obra devem ser protegidos 
com resguardos que impeçam quaisquer danos.
2 — A área a proteger em torno das árvores deve 
corresponder à projeção da copa. 
3 — A câmara municipal pode determinar a retirada 
ou a deslocalização do mobiliário urbano, devendo 
o requerente, a expensas suas, promover a des-
montagem e transporte até ao armazém municipal 
ou o seu reposicionamento, bem como a sua reco-
locação após a conclusão da obra.

Artigo 65.º
Cargas e descargas na via pública

1 — A ocupação da via pública com cargas e des-
cargas de materiais, autobetoneiras e equipamento 
de bombagem de betão apenas é permitida nas se-
guintes condições:
a) Durante as horas de menor intensidade de tráfe-
go, por período estritamente necessário à execução 
dos trabalhos;
b) Com colocação de sinalização adequada, a uma 
distância mínima de 5,00m em relação ao veículo 
estacionado.
2	—	Sempre	que	se	verifiquem	transtornos	do	trân-
sito, o dono da obra deve recorrer às autoridades 
policiais para assegurarem a sua disciplina.
3 — Imediatamente após os trabalhos referidos nos 
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números anteriores, é obrigatória a limpeza da via 
pública, com especial incidência nos sumidouros, 
sarjetas e tampas de caixas de visita.

 Artigo 66.º
Contentores para depósito de materiais e re-

colha de entulhos
1 — É permitida a recolha de entulhos em con-
tentores metálicos, os quais devem ser removidos 
quando se encontrem cheios ou neles tenha sido 
depositado qualquer material que possa provocar 
insalubridade.
2 — Os contentores não podem ser instalados em 
local que afete a normal circulação de peões e ve-
ículos,	com	exceção	de	casos	justificados	e	desde	
que sejam adotadas as medidas previstas nesta 
Parte.

TÍTULO III
GARANTIAS

Artigo 67.º
Disposições gerais

1 — As cauções previstas no RJUE e no presente 
Regulamento, podem ser prestadas mediante ga-
rantia bancária autónoma à primeira solicitação, 
sobre bens imóveis propriedade do requerente, de-
pósito em dinheiro ou seguro-caução.
2 — O depósito em dinheiro será efetuado em Por-
tugal, em qualquer instituição de crédito, à ordem 
da câmara municipal de Vila Nova de Gaia, devendo 
ser	especificado	o	fim	a	que	se	destina.
3 — Se o interessado prestar a caução mediante 
garantia bancária, deve apresentar um documento 
pelo qual um estabelecimento bancário legalmente 
autorizado assegure, até ao limite do valor da cau-
ção, o imediato pagamento de quaisquer importân-
cias exigidas pela câmara municipal em virtude de 
esta promover a realização das obras ou trabalhos 
por conta do interessado nos termos previstos na 
lei.
4 — Tratando-se de seguro-caução, o interessado 
deve apresentar apólice pela qual uma entidade 
legalmente autorizada a realizar esse seguro as-
suma, até ao limite do valor da caução, o encargo 
de satisfazer de imediato quaisquer importâncias 
exigidas pela câmara municipal em virtude de esta 
promover a realização das obras ou trabalhos por 
conta do interessado nos termos previstos na lei.
5 — Das condições da garantia bancária ou da apó-
lice de seguro-caução não pode, em caso algum, 
resultar uma diminuição das garantias da câmara 
municipal nos moldes em que são asseguradas pe-
las outras formas admitidas de prestação da cau-
ção, ainda que não tenha sido pago o respetivo pré-
mio ou comissões.
6 — Todas as despesas que decorram da prestação 
de cauções são da responsabilidade do interessado.

Artigo 68.º
Obras de urbanização

1 — Quando a caução destinada a garantir a boa 
e regular execução das obras de urbanização for 
prestada por garantia bancária ou por seguro-
-caução deve ser respeitado o modelo constante no 
anexo III ao presente Regulamento.
2 — Caso o interessado pretenda prestar a cau-
ção mediante hipoteca sobre prédios resultantes da 
operação de loteamento, as obras de urbanização 
só podem iniciar-se depois de a mesma estar re-
gistada na competente Conservatória do Registo 
Predial, sob pena de ser ordenado o embargo das 
obras nos termos da legislação em vigor.
3 — No caso previsto no número anterior os pré-
dios resultantes da operação de loteamento, nome-
adamente os lotes constituídos ou eventuais áre-
as sobrantes, só podem ser alienadas ou oneradas 
depois de efetuado o registo de hipoteca, o que 
expressamente	 se	 especificará	 no	 alvará	 de	 lote-
amento.
4 — No caso de as obras de urbanização incluírem 
trabalhos em vias pavimentadas existentes, a repo-
sição desses pavimentos deve ser garantida atra-
vés da caução para as obras de urbanização.

Artigo 69.º
Licença parcial

1 — Quando a caução, prevista no RJUE, no caso de 
emissão de licença parcial para construção da es-
trutura, para assegurar os custos da demolição da 
estrutura até ao piso de menor cota, for prestada 
por garantia bancária ou por seguro-caução deve 
ser respeitado o modelo constante no anexo III do 
presente Regulamento.
2 — A caução referida no número anterior deve 
ser prestada antes da emissão do alvará de licença 
parcial e apenas pode ser libertada após a emissão 
do	alvará	de	licença	de	construção	definitivo.
3 — A caução referida no número anterior deverá 
ser apresentada com o respetivo pedido e será cal-
culada nos termos seguintes:
valor da caução = a × v × C + IVA à taxa em vigor,
em que:
a = 0,05 para obras de demolição e 0,02 para obras 
de escavação e contenção periférica v (m3) = volu-
me total da construção a demolir acima e abaixo da 
cota de soleira e ou volume de escavação.
C (€) = valor máximo do custo para habitação cor-
rente, publicado anualmente pela FEPICOP — Fe-
deração Portuguesa da Indústria da Construção 
e Obras Públicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 
12/2004,	de	9	de	janeiro,	para	efeitos	de	verifica-
ção das estimativas orçamentais dos projetos de 
construção.

Artigo 70.º
Demolição, escavação e contenção periférica
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1 — Quando a caução, prevista no RJUE, para re-
posição do terreno nas condições em que se encon-
trava antes do início de trabalhos de demolição ou 
de escavação e contenção periférica, for prestada 
por garantia bancária ou por seguro-caução deve 
ser respeitado o modelo constante no anexo III do 
presente Regulamento.
2 — A caução referida no número anterior deve ser 
prestada	após	a	câmara	ter	verificado	estarem	ga-
rantidos os pressupostos para permitir a execução 
dos trabalhos e apenas pode ser libertada após a 
emissão do alvará de obras.
3 — A caução referida no número anterior deverá 
ser apresentada com o respetivo pedido e será cal-
culada nos termos seguintes:
valor da caução = a × v × C + IVA à taxa em vigor, 
em que:
em que:
a = 0,05 para obras de demolição e 0,02 para obras 
de escavação e contenção periférica
v (m3) = volume total da construção a demolir aci-
ma e abaixo da cota de soleira e ou volume de es-
cavação
C (€) = valor máximo do custo para habitação cor-
rente, publicado anualmente pela FEPICOP — Fe-
deração Portuguesa da Indústria da Construção 
e Obras Públicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 
12/2004,	de	9	de	janeiro,	para	efeitos	de	verifica-
ção das estimativas orçamentais dos projetos de 
construção.

Artigo 71.º
Levantamento do estaleiro, limpeza e repara-

ções
1 — Quando a caução, prevista no artigo 86.º do 
RJUE, para garantia da limpeza da área onde decor-
reu a obra e reparações de estragos em infraestru-
turas públicas, for prestada por garantia bancária 
ou por seguro-caução deve ser respeitado o modelo 
constante no anexo III do presente Regulamento.
2 — A caução referida no número anterior deve ser 
prestada antes da emissão da autorização de utili-
zação, quando tenha sido aceite previamente pela 
câmara a sua apresentação, e apenas pode ser li-
bertada	 depois	 de	 verificada	 a	 boa	 execução	 dos	
trabalhos.

Artigo 72.º
Serviços ou operações urbanísticas executa-
das pela câmara em substituição dos proprie-

tários
1 — Quando os proprietários se recusem a execu-
tar,	no	prazo	fixado,	quaisquer	serviços	ou	opera-
ções urbanísticas impostas pela câmara no uso das 
suas competências e seja esta a executá-los por 
conta daqueles, o custo efetivo dos trabalhos será 
acrescido de 20 % para encargos de administração. 
2 — O custo dos trabalhos, executado nos termos 

do número anterior, quando não pago voluntaria-
mente,	no	prazo	de	20	dias,	a	contar	da	notificação	
para o efeito, será cobrado judicialmente, servindo 
de título executivo a certidão passada pelos servi-
ços competentes, comprovativa das despesas efe-
tuadas.
3 — Ao custo total acresce o imposto sobre o valor 
acrescentado à taxa legal, quando devido.

TÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO

Artigo 73.º
Fiscalização

1	—	A	fiscalização	destina-se	a	assegurar	da	confor-
midade das operações urbanísticas realizadas com 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis e 
a prevenir os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das pessoas, in-
dependentemente de estarem isentas de controlo 
prévio ou da sua sujeição a prévio licenciamento, 
comunicação prévia ou autorização de utilização.
2	—	 A	 fiscalização	 não	 se	 destina	 a	 assegurar	 o	
cumprimento de disposições de direito privado, no-
meadamente questões reguladas no Código Civil.

PARTE VI
DAS TAXAS

TÍTULO I
Âmbito e objeto

Artigo 74.º
Base de incidência objetiva das taxas

1 — A emissão de alvará de licença e a comuni-
cação prévia de loteamento estão sujeitas ao pa-
gamento de taxas pela realização, manutenção e 
reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e 
secundárias, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 116.º do RJUE.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
as restantes taxas relativas à realização de ope-
rações urbanísticas versam sobre a concessão de 
licenças, a prática de atos administrativos e a satis-
fação de outras pretensões de carácter particular, 
nos termos do n.º 1 do artigo 116º do RJUE que 
remete para a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 53-E/2006 de 29 de dezembro.
3 — A utilização e aproveitamento de bens do do-
mínio público e privado municipal e a realização de 
atividades particulares são também passíveis de 
tributação, nos termos previstos no presente Re-
gulamento.

Artigo 75.º
Incidência subjetiva das taxas

Estão sujeitas às taxas previstas neste Regulamen-
to	 e	 fixadas	 na	 respetiva	 Tabela	 Anexa,	 todas	 as	
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pessoas singulares ou coletivas e as entidades le-
galmente equiparadas que, nos termos da lei e re-
gulamentos municipais estejam vinculadas ao cum-
primento da prestação tributária, designadamente 
o Estado, as Regiões Autónomas, as Autarquias Lo-
cais, os fundos e serviços autónomos e as entida-
des que integram o sector empresarial do Estado, 
das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 7.º da 
Lei n.º 53-E/2006 de 29 de dezembro e no n.º 1 
do artigo 12.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro.

Artigo 76.º
Isenções e dispensas totais ou parciais das 

taxas
1 — Estão isentas do pagamento das taxas previs-
tas no presente Regulamento as pessoas singula-
res,	 instituições	 e	 organismos	 que	 beneficiem	 de	
isenção por preceito legal ou regulamentar.
2 — A câmara pode dispensar do pagamento total 
ou parcial da Taxa Municipal de Urbanização (TMU) 
e da Taxa de Compensação Urbanística (TCU), nos 
termos do Quadro anexo a este artigo:
a) Às pessoas singulares ou coletivas que realizem 
operações urbanísticas que, em casos devidamente 
justificados,	por	razões	de	ordem	social	ou	interes-
se coletivo relevante, a câmara municipal delibere 
dispensar total ou parcialmente do pagamento da 
taxa;
b) Às pessoas singulares ou coletivas que realizem 
operações urbanísticas que promovam a transfe-
rência de atividades industriais ou de armazena-
gem, com evidentes impactes ambientais negati-
vos, existentes em áreas residenciais, para áreas 
empresariais, previstas em Planos Municipais de 
Ordenamento do Território;
c) Às pessoas singulares ou coletivas que realizem 
obras de conservação, alteração, ampliação ou re-
construção, que promovam a reabilitação dos edi-
fícios (ou conjuntos de edifícios) ou outras cons-
truções integrados no Inventário do Património 
Arquitetónico de Vila Nova de Gaia, que acompanha 
o PDM e na Carta de Salvaguardas constante da 
Planta de Ordenamento do PDM em vigor;
d)	Os	edifícios	que	obtenham	classificação	de	clas-
se	A+	no	âmbito	do	Sistema	Nacional	de	Certifica-
ção Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 
Edifícios (SCE);
e)	Os	edifícios	que	obtenham	certificação	da	sus-
tentabilidade da construção no âmbito de um sis-
tema de avaliação e reconhecimento voluntário da 
construção sustentável e do ambiente construído;
f) Às pessoas singulares ou coletivas que realizem 
operações urbanísticas potenciadoras da manuten-
ção/criação de emprego ou dinamizadoras do teci-
do empresarial em função das suas características/
especificidades,	ou	da	inovação	ou	envergadura	da	
operação/investimento realizado, desde que tais 

atividades	 tenham	 reflexo	 no	 município	 de	 Vila	
Nova de Gaia.
g) Às pessoas singulares quando se trate de edi-
ficação	 existente,	 destinada	 a	 habitação	 própria	
e permanente do requerente, e desde que se de-
monstrem garantidas as necessárias infraestrutu-
ras públicas, devendo ser privilegiadas as constru-
ções devidamente inseridas em núcleos urbanos 
consolidados e infraestruturados;
h) Às pessoas singulares e coletivas, quando se tra-
te de operação urbanística para a qual exista ante-
cedente processual, no âmbito do qual tenha sido 
emitido o respetivo título e pagas todas as taxas 
devidas, visando o novo pedido a continuidade da 
realização daquela operação urbanística, no segui-
mento de declaração de caducidade do ato de con-
trolo prévio.
3 — No âmbito de um contrato de urbanização po-
dem	ser	definidos	os	termos	de	dispensa	total	ou	
parcial das taxas apuradas, respeitados os requisi-
tos previstos no presente artigo.
4 — Com exceção das “taxas de apreciação” cons-
tantes da Tabela anexa ao presente Regulamento, 
a câmara pode ainda conceder dispensa total ou 
parcial das restantes taxas municipais:
a)	Às	pessoas	singulares,	em	caso	de	insuficiência	
económica,	confirmada	pelo	serviço	municipal	com	
atribuições em matéria de ação social que instrui 
processo para o efeito;
b) Às instituições particulares de solidariedade so-
cial, associações desportivas, recreativas, culturais 
e	sociais	sem	fins	lucrativos,	relativamente	aos	atos	
e factos diretamente relacionados com o seu objeto 
social e quando a sua sede se situe no Município de 
Vila Nova de Gaia;
c) Às pessoas singulares ou coletivas legalmente 
constituídas, relativamente aos atos e aos factos, 
devidamente fundamentados pelo requerente, que 
se destinem à prossecução de atividades de rele-
vante interesse público municipal e no âmbito dos 
respetivos	fins	estatutários.
5 — A câmara pode conceder dispensa total ou par-
cial de todas as taxas previstas no presente regu-
lamento quando se trate de operação urbanística, 
atividade, ocupação ou instalação realizada:
a) Por empresa municipal, instituída pelo Município 
e aquela operação, atividade, ocupação ou instala-
ção estejam compreendidas nos seus estatutos e 
diretamente relacionada com os poderes delegados 
pelo Município;
b) Por autarquia local, e aquela operação, ativida-
de, ocupação ou instalação se encontrem compre-
endidas dentro das suas competências conferidas 
pelo devido diploma legal. 
6 — As operações urbanísticas realizadas em pré-
dios situados em Área de Reabilitação Urbana po-
derão	beneficiar,	 de	uma	dispensa	de	pagamento	
das respetivas taxas bem como das taxas devidas 
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pela ocupação/utilização de espaço público asso-
ciado à operação urbanísticas nos termos dos be-
nefícios	 fixados	 no	 documento	 de	 constituição	 da	
respetiva Área de Reabilitação Urbana. 

Artigo 77.º
Procedimento na dispensa total ou parcial 

das Taxas
1 — As dispensas previstas no artigo anterior, bem 
como as que a câmara possa conceder por força de 
regulamento municipal, carecem de formalização 
do respetivo pedido pelo interessado, acompanha-
do dos documentos comprovativos da qualidade em 
que requer, bem como dos requisitos exigidos para 
a concessão da dispensa total ou parcial.
2 — Previamente à concessão da dispensa total ou 
parcial, devem os serviços competentes, no res-
petivo processo, informar fundamentadamente o 
pedido, indicar o valor sujeito a dispensa total ou 
parcial, bem como propor o sentido da decisão.
3 — Todos os pedidos de dispensa total ou parcial 
do pagamento de taxas, após deliberação da Câ-
mara, devem ser enviados ao competente serviço 
municipal	da	área	financeira,	para	registo	contabi-
lístico.
4 — As dispensas totais ou parciais previstas nos 
artigos anteriores não dispensam os interessados 
de requererem à câmara o respetivo licenciamento, 
comunicação prévia ou autorização, a que haja lu-
gar, nos termos da lei ou regulamento.

Artigo 78.º
Áreas do Concelho

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, 
são	definidas	as	seguintes	zonas:
Zona I — União das freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, União das freguesias de Santa Marinha 
e Afurada, União das freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, Arcozelo, Canidelo, Madalena, Oliveira 
do Douro e Vilar de Andorinho e São Félix da Mari-
nha, na sua total extensão.
Zona II — restante área do concelho.

TÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
Disposições Genéricas

Artigo 79.º
Âmbito

1 — A liquidação, cobrança e pagamento das taxas 
relativas à realização de operações urbanísticas, 
urbanização	ou	edificação,	à	ocupação	do	solo	e	à	
defesa do ordenamento do território e do meio am-
biente, rege-se pelas normas do presente Capítulo.
2 — A previsão das taxas referidas no número an-
terior, com determinação dos respetivos quantita-
tivos, consta da Tabela Anexa ao presente Regula-
mento e que dele faz parte integrante.
3 — Em tudo o que não se encontrar regulado no 
presente Capítulo, aplicam-se, subsidiariamente e 
com as necessárias adaptações, as normas do Có-
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digo de Procedimento e de Processo Tributário.

Artigo 80.º
Caducidade e prescrição

1 — O direito de liquidar as taxas caduca se a li-
quidação	não	for	validamente	notificada	ao	sujeito	
passivo no prazo de quatro anos a contar da data 
em que o facto tributário ocorreu.
2 — As dívidas por taxas às autarquias locais pres-
crevem no prazo de oito anos a contar da data em 
que o facto tributário ocorreu.
3 — A citação, a reclamação e a impugnação inter-
rompem a prescrição.
4 — A paragem dos processos de reclamação, im-
pugnação	e	execução	fiscal	por	prazo	superior	a	um	
ano, por facto não imputável ao sujeito passivo, faz 
cessar a interrupção da prescrição, somando-se, 
neste caso, o tempo que decorreu após aquele pe-
ríodo ao que tiver decorrido até à data de autuação.

Artigo 81.º
Atualização

1 — A alteração dos valores previstos na Tabela 
Anexa ao presente Regulamento efetua-se median-
te alteração do mesmo, acompanhada da funda-
mentação	económico-financeira	dos	novos	valores.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
os valores previstos na Tabela Anexa ao presen-
te Regulamento poderão ser atualizados de acordo 
com	a	taxa	de	inflação,	mediante	determinação	ex-
pressa nos sucessivos orçamentos anuais do Muni-
cípio.
3 — Os competentes serviços municipais da área 
financeira	 procederão	 à	 respetiva	 atualização	 no	
mês de novembro de cada ano e dela dará conheci-
mento à câmara municipal.
4 — Os valores resultantes das atualizações refe-
ridas	 nos	 números	 anteriores	 serão	 afixados	 nos	
lugares públicos de estilo, através de edital, para 
vigorarem no ano seguinte.
5 — Os valores obtidos serão arredondados para 
o cêntimo mais próximo por excesso se o terceiro 
algarismo depois da vírgula for igual ou superior a 
5 e por defeito se inferior.

Capítulo II
Liquidação

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 82.º
Conceito de liquidação

A liquidação das taxas e outras receitas previstas 
no presente Regulamento traduz-se na determi-
nação do montante a pagar e resulta da aplicação 
dos indicadores previstos em fórmulas do presente 
Regulamento ou valores constantes da sua tabela 

anexa.

Artigo 83.º
Regras relativas à liquidação

1 — O cálculo das taxas e outras receitas muni-
cipais, cujo quantitativo esteja indexado ao ano, 
mês, semana ou dia, far-se-á em função do calen-
dário, considerando-se semana de calendário o pe-
ríodo de Segunda-feira a Domingo.
2 — Os valores atualizados devem ser arredonda-
dos, conforme se apresentar o terceiro algarismo 
depois da vírgula:
a) Se for inferior a 5, arredonda-se para o cêntimo 
mais próximo por defeito;
b) Se for igual ou superior a 5, arredonda-se para o 
cêntimo mais próximo por excesso.

Artigo 84.º
Revisão do ato de liquidação

1 — Poderá haver lugar à revisão do ato de liquida-
ção pelo respetivo serviço liquidador, por iniciativa 
do	sujeito	passivo	ou	oficiosa,	nos	prazos	estabele-
cidos na Lei Geral Tributária e com fundamento em 
erro de facto ou de direito.
2 — A anulação de documentos de cobrança ou a 
restituição de importâncias pagas, que resultem da 
revisão do ato de liquidação, compete ao Município 
mediante proposta prévia e devidamente funda-
mentada dos serviços.
3 — A revisão de um ato de liquidação do qual re-
sultou prejuízo para o Município obriga o serviço 
liquidador respetivo a promover, de imediato, a li-
quidação adicional.
4 — Para efeitos do número anterior, o sujeito pas-
sivo	será	notificado	por	carta	registada	com	aviso	
de receção dos fundamentos da liquidação adicio-
nal, do montante a pagar, do prazo de pagamento, 
constando, ainda, a advertência de que o não pa-
gamento no prazo implica a sua cobrança coerciva 
nos termos legais.
5 — Quando o quantitativo resultante da liquidação 
adicional for igual ou inferior a 2,50€ não haverá 
lugar à cobrança.
6	—	Verificando-se	ter	havido	erro	de	cobrança,	por	
excesso, deverão os serviços, independentemente 
de reclamação do interessado, promover, de ime-
diato, a restituição nos termos do n.º 4 do artigo 
1.º do Decreto-Lei n.º 163/79, de 31 de maio, des-
de que não tenha decorrido o prazo previsto na Lei 
Geral Tributária sobre o pagamento.

Artigo 85.º
Efeitos da liquidação

1 — Não pode ser praticado nenhum ato ou facto 
material de execução sem prévio pagamento das 
taxas e outras receitas previstas no presente Re-
gulamento e sua tabela anexa, salvo nos casos ex-
pressamente permitidos na lei.
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2 — Sem prejuízo da responsabilidade contraorde-
nacional que daí resulte, quando o erro do ato de 
liquidação for da responsabilidade do sujeito pas-
sivo, nomeadamente por falta ou inexatidão dos 
elementos que estivesse obrigado a fornecer, nos 
termos das normas legais e regulamentares apli-
cáveis, este será responsável pelas despesas que a 
sua conduta tenha causado.

SECÇÃO II
Liquidação pelo Município

Artigo 86.º
Procedimento de liquidação

1 — A liquidação das taxas e outras receitas muni-
cipais previstas no presente Regulamento constará 
de documento próprio, designado «nota de liqui-
dação», no qual deverá fazer-se referência aos se-
guintes elementos:
a)	Identificação	do	sujeito	passivo;
b) Discriminação do ato, facto ou contrato sujeito 
a liquidação;
c) Enquadramento no Regulamento ou na sua ta-
bela anexa;
d) Cálculo do montante a pagar, resultante da con-
jugação dos elementos referidos nas alíneas b) e 
c);
e) Eventuais isenções, dispensas ou reduções apli-
cáveis.
2 — O Município deve proceder à liquidação das ta-
xas em conjunto com a proposta de deferimento do 
pedido de licenciamento ou de autorização, o mais 
tardar, até 30 dias a partir da data do deferimento.
3 — Excetuam-se do disposto no número anterior 
as situações de deferimento tácito, nas quais o Mu-
nicípio deve proceder à liquidação das taxas no pra-
zo máximo de 30 dias a contar do requerimento do 
interessado.

Artigo 87.º
Notificação da liquidação

1	—	Da	notificação	da	liquidação	deverá	constar	a	
decisão, os fundamentos de facto e de direito, os 
meios de defesa contra o ato de liquidação, o autor 
do ato e a menção da respetiva delegação ou sub-
delegação de competências, bem como o prazo de 
pagamento voluntário.
2	—	A	liquidação	será	notificada	ao	interessado	por	
carta registada com aviso de receção, conjunta-
mente ou não com o ato de deferimento da licença 
ou autorização requerida.
3	—	A	notificação	considera-se	efetuada	na	data	em	
que for assinado o aviso de receção e tem-se por 
efetuada	na	própria	pessoa	do	notificando,	mesmo	
quando o aviso de receção haja sido assinado por 
terceiro presente no domicílio do requerente, pre-
sumindo-se, neste caso, que a carta foi oportuna-
mente entregue ao destinatário.

4 — No caso de o aviso de receção ser devolvido 
pelo facto de o destinatário se ter recusado a rece-
bê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto no 
regulamento dos serviços postais e não se compro-
var que entretanto o requerente comunicou a alte-
ração	do	seu	domicílio	fiscal,	a	notificação	será	efe-
tuada nos 15 dias seguintes à devolução, por nova 
carta registada com aviso de receção, presumindo-
-se	a	notificação	se	a	carta	não	tiver	sido	recebida	
ou	levantada,	sem	prejuízo	de	o	notificando	poder	
provar justo impedimento ou a impossibilidade de 
comunicação da mudança de residência no prazo 
legal.
5	—	A	notificação	pode	 igualmente	 ser	 levantada	
nos	serviços	competentes,	devendo	o	notificado	ou	
seu representante assinar um comprovativo de re-
cebimento, que terá os mesmos efeitos do aviso de 
receção.
6	—	Após	a	receção	da	notificação,	o	notificado	terá	
10 dias para se pronunciar por escrito sobre a liqui-
dação efetuada, devendo, caso o faça, ser emitido 
novo ato de liquidação até 10 dias após o termo 
daquele prazo.
7 — Findo o prazo previsto no número anterior sem 
que	tenha	havido	pronúncia	do	notificado,	conside-
ra-se	assente	a	notificação	inicialmente	efetuada.

SECÇÃO III
Autoliquidação

Artigo 88.º
Conceito

A autoliquidação refere-se à determinação do va-
lor da taxa a pagar pelo sujeito passivo, seja ele 
o contribuinte direto, o seu substituto legal ou o 
responsável legal.

Artigo 89.º
Termos da autoliquidação

1 — No caso de deferimento tácito, caso a Admi-
nistração não liquide a taxa no prazo estipulado no 
artigo 86.º, n.º 3, pode o sujeito passivo depositar 
ou caucionar o valor que calcule nos termos do pre-
sente Regulamento.
2 — Nas hipóteses de comunicação prévia, quando 
não haja lugar à emissão de alvará único, a liquida-
ção é feita pelo sujeito passivo, de acordo com os 
critérios previstos no presente Regulamento.
3 — O sujeito passivo pode, nas hipóteses previstas 
no número anterior, solicitar que os serviços com-
petentes prestem informações sobre o montante 
previsível a liquidar de taxas.
4 — Nos casos de operações urbanísticas promovi-
das pela Administração Pública, a câmara municipal 
deve,	no	momento	em	que	profira	o	parecer	sobre	
as mesmas, indicar o valor presumível das taxas a 
suportar.
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5 — As entidades a que alude o número anterior 
liquidarão as taxas de acordo com o procedimento 
de autoliquidação.
6 – O pagamento da taxa resultante da autoliquida-
ção	deverá	ser	realizado	para	o	Numero	de	Identifi-
cação Bancária 003508880000319033289 da Caixa 
Geral de Depósitos, S.A..

Artigo 90.º
Prazo para a autoliquidação

1- A autoliquidação das taxas referidas no número 
anterior deve decorrer até um ano após a data da 
aprovação, emissão da licença.
2- A autoliquidação das taxas relativas a operações 
urbanísticas sujeitas a comunicação prévia deverá 
ocorrer até 60 dias contados da data de comunica-
ção.

Capítulo III
Pagamento e cobrança

Artigo 91.º
Momento do pagamento

1 — A cobrança das taxas devidas pela realização 
das operações urbanísticas é efetuada antes da 
emissão do alvará de licença ou autorização da res-
petiva operação ou do início execução das obras ou 
da utilização da obra.
2 — As taxas relativas à apreciação dos procedimen-
tos de controlo prévio de operações urbanísticas, 
emissão de informação prévia, vistorias, operações 
de destaque e demais assuntos administrativos e 
os preparos são cobradas com a apresentação do 
correspondente pedido.

Artigo 92.º
Formas de pagamento

1 — As taxas e demais encargos são pagos em nu-
merário, podendo ainda ser pagas por dação em 
cumprimento ou por compensação, quando tal seja 
compatível com a Lei e o interesse público.
2 — As taxas e demais encargos podem ser pagas 
diretamente nos serviços de tesouraria competen-
tes, mediante apresentação de guia de receita, em 
duplicado, na qual será aposto o carimbo com a 
menção “pago”, sendo entregue o original ao su-
jeito	passivo	e	ficando	o	duplicado	na	posse	do	te-
soureiro.
3 — O pagamento pode também ser efetuado atra-
vés das caixas ATM ou via Internet. 
4 — O pagamento de taxas e demais encargos em 
espécie, seja por compensação, seja por dação em 
cumprimento depende de uma deliberação especí-
fica	da	câmara	municipal	para	o	efeito,	com	possi-
bilidade de delegação no seu Presidente, da qual 
conste a avaliação objetiva dos bens em causa.

Artigo 93.º
Pagamento em prestações

1 — Mediante requerimento fundamentado, poderá 
a câmara municipal autorizar o pagamento das ta-
xas e outras receitas previstas no presente Regula-
mento e sua tabela anexa em prestações mensais.
2 — Salvo disposição legal ou regulamentar em 
contrário, o número de prestações mensais não po-
derá	 ser	 superior	 ao	 prazo	 de	 execução	 fixado	 à	
operação urbanística.
3 — Quando a operação urbanística a legalizar não 
careça da concessão de prazo para a sua reali-
zação, poderá ser deferido pedido de pagamento 
prestacional em número equivalente ao prazo mí-
nimo	fixado	para	a	operação	urbanística	em	causa,	
nos termos do artigo 14.º deste regulamento. 
3 — O valor de cada uma das prestações mensais 
corresponderá ao total da dívida, dividido pelo nú-
mero de prestações autorizado, acrescido de juros, 
contados sobre o montante da divida, desde o ter-
mo do prazo para o pagamento até à data de paga-
mento efetivo de cada uma das prestações.
4 — O pagamento de cada prestação deverá ocor-
rer durante o mês a que esta corresponder.
5 — A falta de pagamento de qualquer prestação 
implica o vencimento imediato das restantes.
6 — A autorização do pagamento em prestações 
não afasta a possibilidade de, posteriormente, vir 
a ser pago o valor remanescente ainda em dívida.
7 — Quando for devido imposto de selo, IVA ou 
outros tributos, estes serão pagos, na íntegra, con-
juntamente com a primeira prestação.

Artigo 94.º
Garantias

1 — À reclamação graciosa ou impugnação judicial 
da liquidação e cobrança de taxas e demais receitas 
de	natureza	fiscal	aplicam-se	as	normas	do	Regime	
Geral das Taxas das Autarquias Locais e, com as 
necessárias adaptações, a Lei Geral Tributária e as 
do Código de Procedimento e de Processo Tributá-
rio.
2 — A dedução de reclamação ou impugnação con-
tra o ato de liquidação das taxas não constitui obs-
táculo à execução dos atos materiais de urbaniza-
ção, caso seja prestada garantia idónea nos termos 
da lei.

TÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Capítulo I
Taxas pela prática de atos

SECÇÃO I
Cálculo e fundamentação do valor das taxas

Artigo 95.º
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Fórmula de cálculo
1 — O valor das taxas referidas no presente Ca-
pítulo foi determinado pelo custo da contrapartida 
prestada, dando-se igualmente relevância ao bene-
fício auferido pelo particular e a critérios de desin-
centivo à prática de certos atos ou operações.
2 — O cálculo das taxas referidas no número ante-
rior obedece à seguinte fórmula:
Custo = (MOD × h) + (CD) + (MOI × h) + (TOD 
× h)
Em que,
Taxa = Custo × B × I × D
Sendo que, h corresponde às horas de mão-de-
-obra direta necessária à prática do ato ou facto 
gerador de taxas;
MOD corresponde à Mão-de-Obra Direta necessá-
ria à prática do ato ou facto gerador de taxas; CD 
corresponde ao Custo Direto que abrange materiais 
consumíveis e despesas postais;
MOI corresponde à Mão-de-Obra Indireta neces-
sária	à	eficiente	prestação	do	serviço	taxado,	que	
pela sua transversalidade, se repercute em todos 
os atos e serviços prestados;
TOD, ou Taxa de Overhead que corresponde a “ou-
tros custos indiretos”, estabelecendo-se assim uma 
relação entre custos operacionais e o total de horas 
que estão disponíveis para mão-de-obra direta.
B,	 I	 e	 D,	 correspondem	 a	 coeficientes	 Benefício,	
Incentivo ou Desincentivo, respetivamente, aplicá-
veis em cada caso.

Artigo 96.º
Fundamentação económico-financeira do va-

lor das taxas
A	 fundamentação	 económico-financeira	 do	 valor	
das taxas previstas neste capítulo consta do anexo 
IV ao presente Regulamento.

SECÇÃO II
Assuntos gerais

Artigo 97.º
Assuntos administrativos

Os atos e operações de natureza administrativa a 
praticar no âmbito das operações de urbanização 
e	 de	 edificação	 estão	 sujeitos	 ao	 pagamento	 das	
taxas	fixadas	na	Tabela	Anexa	ao	presente	Regu-
lamento.

Artigo 98.º
Taxas pela apreciação do pedido

1 — Nos pedidos de informação simples e de infor-
mação prévia respeitantes a operações urbanísti-
cas, serão cobradas as taxas previstas, na Tabela 
Anexa ao presente Regulamento.
2 — A apreciação de requerimentos de licença, de 
comunicação prévia, de autorização de utilização 
ou de legalização de operações urbanísticas, tal 

como	os	procedimentos	simplificados	e	os	pedidos	
de informação de legalização, bem como outros 
pedidos conexos, estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, estipulada em função do tipo e dimensão 
da obra a executar, de acordo com o disposto na 
Tabela Anexa ao presente Regulamento.
3 — O pagamento das taxas mencionadas nos nú-
meros anteriores deverá ser efetuado aquando da 
entrega do respetivo pedido nos serviços munici-
pais.
4 – Os pedidos de licenciamento ou de autorização 
de reparcelamento de propriedade com os efeitos 
destinados à constituição de lotes ou de parcelas 
para urbanização, estão sujeitos ao pagamento de 
taxa de apreciação, de acordo com o disposto na 
Tabela Anexa ao presente Regulamento.

SECÇÃO III
Taxas de emissão de alvarás

Artigo 99.º
Emissão de alvará de licença de loteamento 

com ou sem obras de urbanização
1 — A emissão do alvará de licença de loteamen-
to, bem como o reparcelamento destinado à cons-
tituição de lotes, estão sujeitos ao pagamento das 
taxas	fixadas	na	Tabela	Anexa	ao	presente	Regula-
mento,	sendo	estas	compostas	por	uma	parte	fixa	
e por outra variável em função do número de lotes, 
fogos, unidades de ocupação e prazos de execução, 
previstos para essas operações urbanísticas.
2 — Em qualquer caso de alteração à licença de 
loteamento, será devida a taxa prevista no número 
anterior, reduzida na sua metade.
3 — Para efeitos de cálculo de valor da taxa de li-
cença a área bruta de construção é o valor expres-
so em metros quadrados, resultante do somatório 
das áreas de todos os pavimentos (pisos), acima e 
abaixo do solo, medida pelo extradorso das paredes 
exteriores, com inclusão de sótãos não habitáveis, 
áreas destinadas a estacionamento, áreas técnicas 
nomeadamente (PT, central térmica, compartimen-
to de recolha de lixo, compartimentos para reserva-
tórios de gás ou outros produtos de petróleo), ter-
raços, varandas, alpendres, platibandas, telheiros, 
palas	e	das	demais	edificações,	 contíguas	ou	não	
ao edifício principal.

Artigo 100.º
Emissão de alvará de licença de obras de ur-

banização
1 — A emissão do alvará de licença de obras de ur-
banização, bem como o reparcelamento destinado 
à constituição de parcelas para urbanização, estão 
sujeitos	ao	pagamento	das	taxas	fixadas	na	Tabela	
Anexa ao presente Regulamento.
2 — Qualquer aditamento ao alvará de licença de 
obras de urbanização está igualmente sujeito ao 
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pagamento das taxas constantes na Tabela Anexa 
ao presente Regulamento.

Artigo 101.º
Receção de obras de urbanização

Os pedidos de vistoria para receção provisória e de-
finitiva	de	obras	de	urbanização	estão	sujeitos	ao	
pagamento da taxa prevista na Tabela Anexa ao 
presente Regulamento.

Artigo 102.º
Emissão de alvará de trabalhos de remodela-

ção dos terrenos
A emissão do alvará de licença para trabalhos de 
remodelação, nomeadamente, operações urbanís-
ticas que impliquem a destruição do revestimento 
vegetal, a alteração do relevo natural e das cama-
das de solo arável ou o derrube de árvores de alto 
porte	ou	em	maciço,	para	fins	não	exclusivamente	
agrícolas,	 pecuários,	 florestais	 ou	 mineiros,	 está	
sujeita ao pagamento das taxas constantes na Ta-
bela Anexa ao presente Regulamento.

Artigo 103.º
Emissão de alvará de licença para obras de 

edificação
1 — A emissão do alvará de licença para obras de 
construção, reconstrução, ampliação ou alteração, 
está	sujeita	ao	pagamento	das	taxas	fixadas	na	Ta-
bela Anexa ao presente Regulamento, variando es-
tas	consoante	o	uso	ou	fim	a	que	a	obra	se	destina,	
a	área	bruta	a	edificar	incluindo	as	áreas	afetas	a	
estacionamento automóvel, e o respetivo prazo de 
execução.
2 — Para efeitos de cálculo da taxa devida pela 
emissão do alvará atender-se-á ao conceito de área 
bruta de construção, previsto no n.º 3 do artigo 
99.º do presente regulamento.

Artigo 104.º
Operações de destaque

O pedido de destaque ou a sua reapreciação, e res-
petiva emissão de certidão estão sujeitos ao pa-
gamento das taxas constantes na Tabela Anexa ao 
presente Regulamento.

Artigo 105.º
Autorização de utilização e de alteração do 

uso
1 — Nos casos referidos no n.º 5 do artigo 4.º do 
RJUE, a emissão do alvará está sujeita ao paga-
mento	das	taxas	fixadas	na	Tabela	Anexa	ao	pre-
sente Regulamento, em função do número de fogos 
ou unidades de ocupação e seus anexos.
2 — As taxas mencionadas no número anterior se-
rão acrescidas dos valores determinados em função 
do número de metros quadrados dos fogos, unida-
des de ocupação e seus anexos cuja utilização ou 
alteração seja requerida.

Artigo 106.º
Vistorias

A realização de vistorias por motivo da realização 
de operações urbanísticas, está sujeita ao paga-
mento	das	taxas	fixadas	na	Tabela	Anexa	ao	pre-
sente Regulamento.

Artigo 107.º
Emissão de alvará de licença parcial

1 — Relativamente às obras de construção, de am-
pliação ou de alteração em área não abrangida por 
operação de loteamento, às obras de reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de edifícios clas-
sificados	ou	em	vias	de	classificação	e	às	obras	de	
construção, reconstrução, ampliação, alteração ou 
demolição de edifícios situados em zona de prote-
ção	de	imóveis	classificados,	bem	como	dos	imóveis	
integrados	em	conjuntos	ou	sítios	classificados,	ou	
em áreas sujeitas a servidão administrativa ou res-
trição de utilidade pública e as obras de reconstru-
ção sem preservação das fachadas, a câmara muni-
cipal pode, a requerimento do interessado, aprovar 
uma licença parcial para construção da estrutura, 
desde	que	se	verifiquem	as	seguintes	condições:
a) Se encontre aprovado o projeto de arquitetura;
b) Tenham sido entregues os projetos de especia-
lidades;
c) Tenha sido prestada caução para demolição da 
estrutura até ao piso da menor cota em caso de 
indeferimento.
2 — O deferimento do pedido de licença parcial dá 
lugar à emissão de alvará, mediante o pagamento 
das	taxas	fixadas	na	Tabela	Anexa	ao	presente	Re-
gulamento.

Artigo 108.º
Licença relativa a obra inacabada

Nas situações referidas no artigo 88.º do RJUE, a 
concessão da licença especial para conclusão da 
obra	está	sujeita	ao	pagamento	de	uma	taxa,	fixa-
da de acordo com o seu prazo, nos termos estabe-
lecidos na Tabela Anexa ao presente Regulamento.

Artigo 109.º
Deferimento tácito

1 — Nos casos de deferimento tácito do pedido de 
operações urbanísticas há lugar ao pagamento da 
taxa que seria devida em consequência da prática 
do respetivo ato expresso.
2 — Nos serviços competentes existirá uma cópia 
do presente Regulamento e anexos à disposição 
do	público	para	as	situações	em	que	se	verifique	a	
formação do deferimento tácito, e os interessados 
queiram proceder à liquidação das taxas.
3	—	Para	efeitos	do	presente	artigo,	será	afixado	
nos serviços de tesouraria da câmara o número e a 
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instituição bancária em que a mesma tenha conta 
bancária onde poderão ser depositadas as quantias 
relativas às taxas devidas pela operação urbanísti-
ca.
4 — A autoliquidação prevista nos números ante-
riores só será admissível caso a câmara municipal 
não proceda à liquidação das taxas em causa.

Artigo 110.º
Renovação

1 — Nos casos referidos no artigo 72.º do RJUE, 
a apreciação do pedido de renovação e a emissão 
do alvará resultante de renovação da licença es-
tão sujeitas ao pagamento das taxas previstas, nos 
termos da Tabela Anexa ao presente Regulamento.
2 — Para efeitos de cálculo das taxas previstas no 
número anterior, o valor base será o apurado à data 
da entrada do requerimento de emissão de novo 
alvará.
3 — À apreciação destes pedidos é aplicável a taxa 
prevista para o efeito em função da natureza da 
respetiva operação urbanística.

Artigo 111.º
Prorrogações

Nas situações referidas nos artigos 53.º, n.º s 3 e 
4, e 58.º, n.º s 5 e 6, do RJUE, a apreciação dos 
pedidos de prorrogação e a sua concessão estão 
sujeitas	ao	pagamento	das	taxas	fixadas	de	acordo	
com o seu prazo, nos termos da Tabela Anexa ao 
presente Regulamento.

Artigo 112.º
Execução por fases

1 — Em caso de deferimento do pedido de execu-
ção por fases, nas situações referidas nos artigos 
56.º e 59.º do RJUE, o alvará abrange apenas a 1.ª 
fase das obras, implicando cada fase subsequente 
um aditamento ao alvará, sendo devidas as taxas 
previstas no presente artigo.
2	—	Na	fixação	das	taxas	referidas	no	número	an-
terior, ter-se-á em consideração a obra ou obras a 
que se refere a fase ou aditamento.
3 — Na determinação do montante das taxas de-
vidas, será aplicável o estatuído nos artigos 99.º, 
100.º e 103.º deste Regulamento, sendo devida 
a taxa equivalente à obra a executar na respetiva 
fase, com exceção da taxa de compensação aplicá-
vel à operação urbanística, que deverá ser paga na 
sua totalidade com a emissão do alvará de lotea-
mento. 

Artigo 113.º
Ocupação de espaço público

1 — A ocupação de espaços públicos por motivo de 
operações urbanísticas está sujeita ao pagamento 
das taxas aplicáveis, devendo previamente ser re-

querido o licenciamento respetivo.
2 — O prazo de ocupação de espaço público por 
motivo de operações urbanísticas não pode exceder 
o	prazo	fixado	nas	licenças	ou	indicado	nas	comu-
nicações prévias relativas às obras a que se repor-
tam.
3 — No caso de operações urbanísticas isentas de 
controlo prévio, a licença de ocupação de espaço 
público será emitida pelo prazo solicitado pelo inte-
ressado, desde que adequado ao tipo de operação 
urbanística.

Capítulo II
Taxa pela realização, reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas (TMU)

Artigo 114.º
Âmbito de aplicação

1 — Ficam sujeitos à taxa pela realização, refor-
ço e manutenção de infraestruturas urbanísticas, 
aqui designada por TMU, todos os licenciamentos, 
comunicações	 prévias	 para	 obras	 de	 edificação,	
operações de loteamento e respetivas alterações, 
pedidos de licenciamento ou de autorização de re-
parcelamento de propriedade destinados à consti-
tuição de lotes ou de parcelas para urbanização, 
bem como as autorizações de alteração de utiliza-
ção que, pela sua natureza impliquem um acrésci-
mo de encargos públicos de realização, manuten-
ção e reforço das infraestruturas.
2 — A taxa referida no número anterior destina-se 
a compensar o município pelos encargos de obras 
por si realizadas ou a realizar, que se desenvolvam 
ou que se situem para além dos limites exteriores 
da área objeto da operação urbanística.
3 — Aquando da apresentação de comunicação 
prévia relativa a obras de construção não são de-
vidas as taxas referidas no número anterior se as 
mesmas já tiverem sido pagas previamente no âm-
bito do licenciamento ou de comunicação prévia da 
correspondente operação de loteamento.
4 — Para efeitos de aplicação das taxas previstas 
no presente capítulo e no seguinte, são conside-
rados dois níveis (I e II), correspondentes a duas 
zonas	geográficas	do	concelho,	conforme	definidas	
no artigo 78.º do presente Regulamento.

Artigo 115.º
Incidência

A TMU é devida:
a) No caso de licenciamento ou de comunicação 
prévia de operações de loteamento e suas altera-
ções;
b) Em zonas não tituladas por alvará de loteamen-
to,	na	construção	de	qualquer	nova	edificação,	ou	
em caso de ampliações de construções existentes, 
considerando-se, neste caso, para efeitos de deter-
minação da taxa, somente a área ampliada;
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c) No caso de alterações de utilização de constru-
ções existentes que impliquem um acréscimo de 
encargos públicos de realização, manutenção e re-
forço de infraestruturas;
d) No caso de pedido de licenciamento ou de au-
torização de reparcelamento de propriedade des-
tinado à constituição de lotes ou de parcelas para 
urbanização.

Artigo 116.º
Fórmula de cálculo

1	—	A	TMU	é	fixada	para	cada	unidade	territorial	
em função do custo das infraestruturas e equipa-
mentos gerais a executar pela câmara municipal, 
dos	 usos	 e	 tipologias	 das	 edificações,	 de	 acordo	
com a seguinte fórmula:
TMU = S × C × I × Y × W
em que:
TMU (euro) — é o valor, em euros, da taxa devida 
ao município pela realização, manutenção e reforço 
das infraestruturas urbanísticas;
S (m2) — área bruta de construção — é o valor, 
expresso em metros quadrados, resultante do so-
matório das áreas de todos os pavimentos (pisos), 
acima e abaixo do solo, medida pelo extradorso das 
paredes exteriores, com exclusão de sótãos não 
habitáveis, áreas destinadas a estacionamento, 
áreas técnicas (PT, central térmica, compartimento 
de recolha de lixo, etc.), galerias exteriores, arru-
amentos e outros espaços livres de uso público co-
bertos	pela	edificação,	terraços	visitáveis,	varandas	
e alpendres;
C (euro/m2) — valor correspondente a 85% do va-
lor	médio	de	construção	por	metro	quadrado	fixado	
anualmente para efeitos do artigo 39.º do Código 
do Imposto Municipal sobre os Imóveis (CIMI);
I	—	coeficiente	que	depende	do	 tipo	de	operação	
sobre a qual incide a TMU;
Y — é um fator dependente da localização por zo-
nas	do	concelho,	definidas	no	artigo	78.º	do	pre-
sente Regulamento; 
W — é um fator que depende do tipo de utilização 
das áreas construídas ou a construir.
2	—	O	 coeficiente	 e	 fatores	 previstos	 no	 número	
anterior terão os seguintes valores:
I:
0,025 — Quando se trate de operações de lotea-
mento;
0,045 — Quando se trate de operações de constru-
ção, ampliação ou alteração de uso localizadas fora 
de loteamentos.
Y:
Zona — valor de Y;
I — 1,0;
II — 0,8.
W:
Tipo de utilização — valor de W;
Edifícios de habitação unifamiliar com área bruta 

menor ou igual a 200 m2 — 0,5;
Armazéns ou indústrias localizados em áreas espe-
cificamente	previstas	para	esse	fim	em	PMOT	em	
vigor — 0,6;
Restantes casos — 0,65.
3 — Nos pedidos de alteração a licenças ou comu-
nicação prévia de operações de loteamento, a taxa 
municipal de urbanização apenas será liquidada 
quando exista aumento da área de construção; au-
mento da área do lote, por inclusão de área prove-
niente de outro prédio; ou alteração de utilização. 

Artigo 117.º
Tabela de aplicação da TMU

1	—A	 fim	 de	 facilitar	 a	 determinação	 da	 TMU,	 a	
câmara municipal disponibilizará no seu sítio ele-
trónico	uma	aplicação	informática	especificamente	
desenvolvida para esse efeito.
2 — O montante da taxa a cobrar é o que resulta do 
produto área bruta de construção proposta (S) pelo 
valor da tabela da TMU, em função do tipo de ope-
ração	e	da	parcela	a	urbanizar,	da	área	geográfica	
e do uso a licenciar.
3 — Quando for dada à fração ou ao prédio utiliza-
ção diversa da inicialmente prevista e ou quando 
se proceder à sua ampliação, será cobrada, no mo-
mento de emissão de nova autorização de utiliza-
ção e licença ou comunicação prévia de obras de 
ampliação, a diferença entre o valor inicialmente 
pago e o que seria devido pela nova utilização e 
ou pela totalidade da área resultante da amplia-
ção nos termos do disposto no n.º 2 deste artigo, 
não havendo, em qualquer caso, lugar a reembol-
so por parte da câmara municipal. Se inicialmente 
não houver sido pago qualquer valor, por razões 
que resultem da legislação então aplicável, o valor 
a cobrar corresponderá ao que estiver em vigor no 
momento da emissão da citada autorização de uti-
lização e ou licença/comunicação prévia de obras 
de ampliação.
4 — Quando a ampliação respeitar a edifícios exis-
tentes com três pisos ou mais (excluindo caves), 
ainda que inseridos em operação de loteamento, 
correspondendo essa ampliação ao aumento do nú-
mero de pisos, o montante da taxa a cobrar calcu-
lado nos termos do n.º 2 deste artigo, deverá ser 
agravado pela aplicação do fator corretivo 2,0.

Artigo 118.º
Alterações

A câmara municipal pode propor à Assembleia Mu-
nicipal, quando achar conveniente, a aprovação de 
outros	coeficientes	a	 integrar	na	 fórmula	prevista	
no n.º 1 do artigo 116.º, introduzindo por essa via 
outros fatores de política municipal.

Artigo 119.º
Disposições complementares
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O plano anual de atividade da câmara municipal 
fixará	a	percentagem	do	valor	da	cobrança	da	TMU	
que será destinado às juntas de freguesia para 
obras de urbanização a seu cargo, não sendo esse 
valor inferior ao dobro da percentagem estabeleci-
da para as transferências automáticas do orçamen-
to municipal para as freguesias.

Capítulo III
Outras taxas

Artigo 120.º
Procedimento de Legalização

1 – Pela emissão de alvará é devido o pagamento 
da respetiva taxa, concretamente: 
a) As taxas previstas para a emissão do alvará de 
licença de obras, quando não seja necessária a 
emissão do alvará de licença de utilização;
b) As taxas previstas para a emissão do alvará de 
licença de obras, acrescidas das taxas devidas pela 
emissão do alvará de autorização de utilização, 
quando a operação se demonstre concluída e care-
ça deste último; 
c) As taxas previstas para a emissão do alvará de 
autorização de utilização, quando esteja apenas em 
causa a utilização de uma construção; 
d) As taxas previstas para a emissão do alvará de 
licença de loteamento, quando a operação urbanís-
tica a legalizar seja um loteamento. 
2 – Quando a operação a legalizar careça da reali-
zação de obra, e logo da necessária titulação para 
legitimar os trabalhos a realizar, será emitido o res-
petivo alvará de licença de construção, procedendo-
-se em tal data à liquidação das taxas devidas por 
esta emissão, sendo a liquidação das taxas devidas 
pela emissão de alvará de autorização de utilização 
remetida para momento posterior à conclusão da-
quelas obras, se aplicável. 
3	–	Quando	o	requerente	seja	notificado	do	ato	de	
liquidação, e não proceda ao pagamento de tais ta-
xas, tratando-se de obra concluída e que não care-
ça da realização de qualquer trabalho de adequação 
ou obras de alteração, serão encetados os devidos 
procedimentos com vista à cobrança coerciva de 
tais quantitativos, sendo que caso se conclua pela 
impossibilidade de cobrança não será emitido o 
respetivo título, caducando o ato de deferimento 
do pedido.
4 – A sujeição a procedimento de legalização não 
dispensa o requerente do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização ou da taxa de compensação 
urbanística, quando pela operação urbanística em 
causa fossem as mesmas devidas. 

Artigo 121.º
Licenciamento Industrial

1 — Nos procedimentos para a instalação e explo-

ração de estabelecimentos industriais de tipo 3, se-
rão cobradas as taxas previstas na Tabela Anexa ao 
presente Regulamento.
2 — O pagamento das taxas é efetuado por autoli-
quidação.
3 — Os valores de taxas previstos na Tabela Anexa 
ao presente Regulamento contemplam os montan-
tes estipulados na legislação relativa ao Sistema 
de Indústria Responsável, destinados a entidades 
públicas da administração central que intervenham 
nos atos de vistoria.

Artigo 122.º
Taxas e despesas de controlo do processo de 
autorização de instalação de Infraestruturas 
de Suporte das Estações de Radiocomunica-

ções
1 — Nos pedidos de autorização de instalação de 
Infraestruturas de Suporte das Estações de Radio-
comunicações serão cobradas as taxas previstas, 
na Tabela Anexa ao presente Regulamento.
2 — No momento da apresentação do pedido há lu-
gar ao pagamento de um preparo correspondente a 
25% do valor da taxa devida, o qual será deduzido 
no ato de liquidação.
3 — O pagamento da taxa relativa à autorização 
de instalação de Infraestruturas de Suporte das 
Estações de Radiocomunicações é efetuado após a 
emissão de guia respetiva.

Artigo 123.º
Taxas do processo de licenciamento de Ins-
talações de armazenamento de produtos de 
petróleo e de postos de abastecimento de 

combustíveis, incluindo de GPL
1 — Nos pedidos de licenciamento de instalações de 
armazenamento de produtos de petróleo e de pos-
tos de abastecimento de combustíveis, incluindo 
GPL, serão cobradas as taxas previstas na Tabela 
Anexa ao presente Regulamento.
2 — O pagamento de taxas de apreciação dos pedi-
dos de licenciamento deverá ser efetuado aquando 
da entrega do respetivo processo nos serviços mu-
nicipais.

Artigo 124.º
Taxas dos pedidos de inspeção de ascen-

sores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes

1 — Nos pedidos de inspeção, reinspecções e se-
lagem de ascensores, monta-cargas, escadas me-
cânicas e tapetes rolantes serão cobradas as taxas 
previstas na Tabela Anexa ao presente Regulamen-
to.
2 — O pagamento das taxas aplicáveis deverá ser 
efetuado aquando da entrega do respetivo pedido 
de inspeção nos serviços municipais.
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Artigo 125.º — Taxas de atribuição de número de 
polícia
Aos novos edifícios ou aos que sofram alterações 
dos números de polícia, por efeito de obras, a câ-
mara atribuirá nova numeração mediante o paga-
mento das taxas previstas na Tabela Anexa ao pre-
sente Regulamento. 

Capítulo IV
Compensações

Artigo 126.º
Cálculo do valor da compensação em nume-
rário nos loteamentos e operações urbanísti-

cas de impacte relevante
1 — O valor, em numerário, da compensação a pa-
gar ao município será determinado de acordo com 
a seguinte fórmula:
Compensação (euro) = [K1 × K2 × Aac (m²) × C 
(euro/m²)] / K3
em que:
K1 - é um fator variável em função da localização, 
nos seguintes termos:
- em parcelas localizadas em zona I nos termos do 
artigo 78.º, K1=1,3
- em parcelas localizadas em zona II nos termos do 
artigo 78.º, K1=0,8
K2 - é um fator variável em função do índice de 
utilização (Iu) previsto, e que será determinado se-
gundo a seguinte fórmula:
K2 = 1,5 × raiz quadrada de Iu
Índice de utilização (Iu) corresponde ao quociente 
entre a área bruta de construção e a área da parce-
la sujeita à operação urbanística;
K3 – é um fator variável em função da Aac, nos 
seguintes termos:
- K3 = 20 se Aac menor ou igual a 5.000 m2;
- K3 = 35 se Aac maior que 5.000 m2.
(Aac) = corresponde ao valor, em metros quadra-
dos, da totalidade ou de parte dos espaços que de-
veriam ser cedidos e ou previstos para áreas de 
apoio coletivo (Aac), destinados à implantação de 
infra -estruturas viárias, espaços verdes e de utili-
zação coletiva e equipamentos, calculado de acordo 
com	os	parâmetros	definidos	no	artigo	144.º	do	Re-
gulamento do Plano Diretor Municipal;
C – é valor correspondente a 85% do valor mé-
dio	de	construção	por	metro	quadrado	fixado	anu-
almente para efeitos do artigo 39.º do Código do 
Imposto Municipal sobre os Imóveis (CIMI).
2 — O preceituado no número anterior é também 
aplicável, com as devidas adaptações, ao cálculo 
do valor da compensação em numerário às obras 
de	 edificação	 com	 impacto	 urbanístico	 relevante,	
conforme descritas no artigo 50.º do presente Re-
gulamento.
3 — Em operações urbanísticas que integrem o uso 

de posto de abastecimento de combustíveis, será 
adicionado ao valor resultante do cálculo descrito 
no ponto 1, um valor de compensação adicional de-
terminado de acordo com a mesma fórmula, em 
que:
- K1 terá o valor de 2,9 em parcelas localizadas 
total ou parcialmente na faixa de 500 metros adja-
cente a Eixos de Alta Capacidade ou Eixos Conce-
lhios Estruturantes em qualquer zona do concelho, 
designadas de Zona A; o valor de 1,3 quando loca-
lizadas em zona I nos termos do artigo 78.º, para 
estes efeitos tidas como Zona B; o valor de 0,75 
quando localizadas em zona II nos termos do artigo 
78.º,	qualificadas	como	Zona	C;
- Para o cálculo de K2, o Índice de utilização (Iu) 
corresponde ao número de ilhas (unidades de abas-
tecimento com capacidade funcional para abastecer 
em simultâneo até duas viaturas), com exceção dos 
pontos de abastecimento de veículos elétricos;
- Aac terá o valor de 1000
- K3 terá o valor de 20
4 — Em alterações às licenças de loteamento o va-
lor de K2 será sempre de 1 e o valor de Aac refe-
renciar-se-á à área sujeita à alteração.
5 — No caso de obras de alteração, reconstrução ou 
ampliação	em	edificações	licenciadas	e	que	tenham	
impacto	 urbanístico	 relevante,	 nos	 termos	 defini-
dos no artigo 50.º do presente Regulamento, o va-
lor da compensação a pagar ao município resulta 
da diferença entre o cálculo do valor da compensa-
ção da solução original e o valor da compensação 
da	solução	final,	tendo	ambas	por	base	a	fórmula	
de cálculo descrita no n.º 1.

Artigo 127.º
Compensação em espécie

1 — Feita a determinação do montante total da 
compensação a pagar, se a câmara aceitar o paga-
mento em espécie, o promotor do loteamento de-
verá apresentar à câmara municipal a documenta-
ção comprovativa da posse do terreno a ceder nos 
seguintes termos:
a) Requerimento dirigido ao presidente da câmara 
onde esclarece a sua proposta, indicando o valor 
do terreno;
b) Planta de localização do prédio;
c)	Levantamento	topográfico	do	prédio	atualizado,	
e, existindo, em suporte digital.
2 — O pedido referido no número anterior será ob-
jeto de análise e parecer técnico, que deverá incidir 
sobre os seguintes aspetos:
a) Capacidade de utilização do terreno;
b) Localização e existência de infraestruturas;
c) A possível utilização do terreno pela autarquia.
3 — Haverá lugar à avaliação de terrenos ou imó-
veis a ceder ao município, sendo o seu valor obtido 
com recurso ao seguinte método:
a) A avaliação será efetuada por uma comissão 
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composta por três elementos, sendo dois nomea-
dos pela câmara municipal e o terceiro pelo promo-
tor da operação urbanística;
b) As decisões da comissão serão tomadas por 
maioria absoluta dos votos dos seus elementos.
4 — As despesas correspondentes ao pagamento 
dos honorários do avaliador nomeado pelo promo-
tor da operação urbanística, serão assumidas por 
este.
5	—	Quando	se	verificarem	diferenças	entre	o	valor	
calculado para a compensação devida em nume-
rário e o valor dessa compensação a entregar em 
espécie, as mesmas serão liquidadas da seguinte 
forma:
a) Se o diferencial for favorável ao município, será 
o mesmo pago em numerário pelo promotor da 
operação urbanística;
b) Se o diferencial for favorável ao promotor, ser-
-lhe-á o mesmo entregue pelo município.
6	—	Se	o	valor	proposto	no	relatório	final	da	comis-
são referida no n.º 3 não for aceite pela Câmara 
Municipal ou pelo promotor da operação urbanísti-
ca, recorrer-se-á a uma comissão arbitral, que será 
constituída nos termos do artigo 118.º do RJUE.
7 — A câmara poderá delegar no presidente esta 
competência, que a poderá subdelegar em qual-
quer dos vereadores.
8 — O preceituado nos números anteriores é apli-
cável às situações previstas no artigo 50.º do pre-
sente Regulamento.

PARTE VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 128.º
Contraordenações

1 — As infrações ao disposto no presente Regula-
mento, e desde que não previstas em lei especial, 
constituem contraordenações previstas e puníveis 
nos termos legais em vigor.
2 — A competência para determinar a instauração 
dos processos de contraordenação, para designar o 
instrutor e para a aplicação das coimas pertence ao 
presidente da câmara, podendo ser delegada em 
qualquer dos restantes membros do executivo, nos 
termos da alínea n) do nº 2 do artigo 35.º do Re-
gime Jurídico das Autarquias Locais e do nº 10 do 
artigo 98.ºdo RJUE. 

Artigo 129.º
Legislação posterior

Todas as referências efetuadas no presente Regula-
mento a diplomas legislativos, consideram-se efe-
tuadas à legislação posterior à respetiva entrada 
em vigor, que proceda à revogação e substituição 
dos mesmos.

Artigo 130.º
Norma transitória

1 — O disposto no presente Regulamento aplica-
-se aos processos pendentes à data da respetiva 
entrada em vigor. 
2. — Excluem-se do disposto no número anterior 
as situações em que a aplicação do disposto no 
presente Regulamento implique a afetação de atos 
constitutivos de direitos dos particulares.

Artigo 131.º
Norma revogatória

São revogadas as normas de outros Regulamentos 
municipais que se oponham ou sejam incompatí-
veis com presente Regulamento, nomeadamente o 
Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 
Urbanísticas. 

Artigo 132.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte à sua publicação em Diário da República. 

ANEXO I

TABELA DE TAXAS

Capítulo I

Artº 1º
(Fornecimento de impressos, averbamentos 

e plantas)
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CAPÍTULO II
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

SECÇÃO I
Serviços diversos

Artº 2º
(Serviços diversos)

SECÇÃO II 
Taxas de apreciação

Artº 3º
(De pedidos de informação)

Artº 4º
(De pedidos de informação prévia)

Artº 5º
(De pedidos de licenciamento ou apresenta-
ção de comunicação prévia de operação de 
loteamento ou de obras de urbanização, e 

licenciamento ou autorização de reparcela-
mento da propriedade destinado à constitui-
ção de lotes ou de parcelas para urbaniza-

ção)
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Artº 6º
(De pedidos de licença ou apresentação de 
comunicação prévia ou de legalização de 

obras de edificação – construção, ampliação, 
reconstrução e alteração)

Artº 7º
(Outras taxas de apreciação)
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SECÇÃO III
Emissão de alvarás de licença 

SUBSECÇÃO I
Licença de operação de loteamento, de obras 
de urbanização e de operações urbanísticas

Artº 8º
(Licença de operação de loteamento com ou 
sem obras de urbanização e reparcelamento 
de propriedade destinado à constituição de 

lotes ou de parcelas para urbanização)

Artº 9º
(Licença de obras de urbanização e reparce-
lamento de propriedade destinado à consti-

tuição para urbanização)

Artº 10º
(Licença para a realização de obras de edifi-

cação)

Artº 11º
(Outras Ocupações)

Artº 12º
(Prorrogações)

Artº 13º
(Licença parcial para construção de estrutu-

ra)
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Artº 14º
(Licença especial para conclusão de obra 

inacabada)

Artº 15º
(Licença para a realização de obras de demo-

lição)

Artº 16º
(Licença para a realização de trabalhos de 
remodelação de terrenos incluindo derrube 

de árvores)

Artº 17º
(Deferimento de pedido de obras de escava-

ção e contenção periférica)

SUBSECÇÃO II
Autorização de utilização de edifícios/insta-

lações ou suas frações

Artº 18º
(Autorização de utilização)

Artº 19º
(Autorização de utilização para edifícios/ins-
talações com licenciamento/regime especial)
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Artº 20º
(Alteração de utilização de edifícios ou suas 

frações)

Artº 21º
(Inspeção de ascensores, monta-cargas, es-

cadas mecânicas e tapetes rolantes)

Artº 22º
(Licenciamento, comunicação e fiscalização 
de instalações de armazenamento de produ-

tos de petróleo e instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis)

Artº 23º
(Instalação e exploração de estabelecimen-

tos industriais tipo 3)

Artº 24º
(Autorização de Instalação de Infraestrutu-

ras de Suporte das Estações de Radiocomuni-
cações)

Artº 25º
(Vistorias para efeitos de concessão de auto-

rização de utilização)
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Artº 26º
(Outras vistorias)

Artº 27º
(Números de polícia)

Artº 28º
(Depósito de Ficha Técnica de Habitação)

Pelo depósito de ficha técnica de habitação:

ANEXO II

Alvará de licença de obras de construção / 
reconstrução / ampliação / alteração

N.º
Processo N.º:
 Nos termos do artigo 74º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual re-
dação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.º 5 
do artigo 102.º-A do referido diploma)*, é emitido 
o alvará de licenciamento de obras de construção 
/ reconstrução / ampliação / alteração n.º …………, 
em nome de …...……, com o NIF …………, que titula 
a aprovação das obras que incidem sobre o prédio 
sito em ….….…, da freguesia de ….…….., descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º …………. e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º ….., da respetiva freguesia.
 A operação urbanística, sujeita ao procedi-
mento	de	Legalização	(Oficiosa)*,	foi	aprovada	por	
despacho de ……………….., respeita o disposto no 
Plano Diretor Municipal e apresenta as seguintes 
características:

Obras objeto de legalização: construção / recons-
trução / ampliação / alteração
Área total de construção / reconstrução / ampliação 
/ alteração: (m2)
Volume de construção: (m3)
N.º de pisos: 
Acima da cota de soleira: 
Abaixo da cota de soleira:
Cércea:
N.º de fogos:
Uso	a	que	se	destina	a	edificação:
Condicionamentos das obras:
Prazo para conclusão das obras: (obra concluída)
Dado e passado para que sirva de título ao reque-
rente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação.
Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, em …………………….
* Se aplicável.

ALVARÁ DE LOTEAMENTO

N.º
Processo N.º: 
 Nos termos do artigo 74º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
(e no uso da faculdade conferida pelo n.º 5 do arti-
go 102.º-A do referido diploma)*, é emitido o alva-
rá de legalização de loteamento n.º ………………, em 
nome de ……………, com o NIF ……………, que titula a 
aprovação da operação de loteamento que incidem 
sobre o(s) prédio(s) sito(s) em  …….. do edifício sito 
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em ………., da freguesia de ………….., descrito na …… 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia sob o n.º ……………
	 A	legalização	(oficiosa)*,	da	operação	de	lo-
teamento foi aprovada por despacho ……………….., 
, respeitam o disposto no Plano Diretor Municipal 
e apresentam, de acordo com a planta de síntese, 
que faz parte integrante do mesmo, as seguintes 
características:
(Descrição de área do prédio a lotear, área total 
de construção, volume total de construção, número 
de	lotes	e	respetivas	áreas,	bem	como	finalidade,	
área de implantação, área de construção, número 
de pisos acima e abaixo da cota de soleira e núme-
ro	de	fogos	de	cada	lote	com	especificação	dos	fo-
gos destinados a habitações a custos controlados, 
quando previstos.)
 Condicionamentos da aprovação:
 (Indicação de eventuais condicionamentos 
impostos no âmbito da aprovação da operação de 
loteamento.)
 São cedidos à Câmara Municipal, para in-
tegração no domínio municipal … (Dimensão da(s) 
parcela(s) de terreno cedida(s) para o domínio mu-
nicipal da câmara municipal.) de terreno destinados 
a	...	(Descrição	da	finalidade	a	que	se	destina(m)	
a(s) área(s) cedida(s), indicando, conforme os ca-
sos, espaços verdes e ou de utilização coletiva, in-
fra -estruturas ou equipamentos públicos), confor-
me planta de síntese. 
 Dado e passado para que sirva de título ao 
requerente e para todos os efeitos prescritos no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
atual redação.
 Registado na Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, em …………….
* Se aplicável.

ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

N.º
Processo N.º: 
 Nos termos do artigo 74º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual re-
dação, (e no uso da faculdade conferida pelo n.º 5 
do artigo 102.º-A do referido diploma)*, é emitido 
o alvará de autorização de utilização n.º ………………, 
em nome de ……………, com o NIF ……………, que ti-
tula a autorização de utilização do(as) edifício / 
fração(ões) autónoma(s) …….. do edifício sito em 
………., da freguesia de ………….., descrito na …… 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia sob o n.º ……………
 A operação urbanística, sujeita ao procedi-
mento	de	legalização	(Oficiosa)*,	foi	aprovada	por	
despacho de ……………….., 
*Obras objeto de legalização: construção / recons-

trução / ampliação / alteração
Área total de construção / reconstrução / ampliação 
/ alteração: (m2)
Volume de construção: (m3)
N.º de pisos: 
Acima da cota de soleira: 
Abaixo da cota de soleira:
Cércea:
N.º de fogos:
Uso	a	que	se	destina	a	edificação:
Condicionamentos das obras:
Dado e passado para que sirva de título ao reque-
rente e para todos os efeitos prescritos no Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação.
Registado na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, em …………….
*Se aplicável.

ANEXO III

CONDIÇÕES PARTICULARES DAS GARANTIAS 
BANCÁRIAS

Condições particulares a constar das garan-
tias bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia
Garantia Bancária Nº ___________
	 A/O	 (identificação	 da	 dependência	 bancá-
ria	 e	morada),	 vem	 a	 pedido	 do	 Sr.	 (a.)	 /	 firma	
(nome,	 identificação	fiscal	e	morada),	constituir	a	
favor da Câmara Municipal de V. N. de Gaia, uma 
garantia bancária destinada a garantir a boa exe-
cução das obras de urbanização do loteamento (N.º 
Processo e Nº de Alvará de Loteamento) / Constru-
ção (Nº. Processo), sito em __________________, 
Freguesia de ____________, no valor de 
_______________________ (por extenso).
 Nos termos da presente garantia a entidade 
pagará até ao montante acima garantido e contra o 
simples pedido formulado por escrito, qualquer ver-
ba	que	a	Beneficiária	reclame,	quando	alegue	o	in-
cumprimento das obrigações objeto desta garantia, 
assumidas	pelo	Ordenante	perante	a	Beneficiária.
 A presente Garantia é válida por um (1) ano, 
automaticamente renovável por períodos iguais e 
sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câ-
mara Municipal de V. N. de Gaia comunique que 
dela prescinde expressamente, até à homologação 
da	receção	definitiva	das	obras	garantidas.
Data _______________

Condições particulares a constar das apólices 
de seguro-caução

 A (companhia de seguros), com sede em 
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______________, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de _____________, com o 
capital social de _____________________, presta 
a favor da Câmara Municipal e ao abrigo de contra-
to de seguro-caução celebrado com (tomador do 
seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de 
____________, destinada a garantir a boa execu-
ção das obras de urbanização do loteamento (N.º 
Processo e Nº de Alvará de Loteamento) / Constru-
ção (Nº. Processo), sito em __________________, 
Freguesia de ____________, no valor de 
_______________________ (por extenso).
 A companhia de seguros obriga-se a pagar 
aquela quantia, nos cinco dias úteis seguintes à pri-
meira solicitação escrita da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, sem quaisquer reservas, sem 
que	esta	tenha	de	justificar	o	pedido	e	sem	que	a	
primeira possa invocar em seu benefício quaisquer 
meios de defesa relacionados com o cumprimento 
das obrigações que o (tomador de seguro) assume 
com o licenciamento referido.
 A companhia de seguros renuncia irrevoga-
velmente ao benefício de excussão prévia e obriga-
-se a honrar a presente garantia à primeira solici-
tação, não podendo opor à Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia quaisquer exceções relativas ao 
contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o 
tomador do seguro.
 A garantia prestada pela presente apólice 
entra em vigor a _____/_____/_____, sem neces-
sidade	de	qualquer	notificação.
 A presente garantia, à primeira solicitação, 
não pode em qualquer circunstância ser revoga-
da ou denunciada, mantendo-se em vigor até que 
seja declarado por escrito o seu cancelamento pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, depois de 
homologada	a	receção	definitiva	das	obras	garanti-
das.
Data _________________

Condições particulares a constar das garan-
tias bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia
Garantia Bancária N.º ___________
	 A/O	(identificação	da	dependência	bancária	
e morada), vem a pedido do Sr.(a) /Firma (nome,
identificação	fiscal	e	morada),	constituir	a	favor	da	
Câmara Municipal de V. N. de Gaia, uma Garantia 
Bancária destinada a garantir a reposição do terreno 
nas condições em que se encontrava antes do inicio 
dos trabalhos de escavação e contenção periférica, 
referente ao processo de construção n.º (N.º Pro-
cesso), sito em ___________________________, 
freguesia de _____________________, no valor 
de ______________________€ (por extenso).
 Nos termos da presente Garantia a entidade 

pagará até ao montante acima garantido e contra 
o simples pedido formulado por escrito, qualquer 
verba	que	a	Beneficiária	reclame,	quando	alegue	o	
incumprimento das obrigações objeto desta Garan-
tia,	assumidas	pela	Ordenante	perante	a	Beneficiá-
ria.
 A presente Garantia é válida por um (1) ano, 
automaticamente renovável por períodos iguais e 
sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câ-
mara Municipal de V. N. de Gaia comunique que 
dela prescinde expressamente, depois de homolo-
gada	a	receção	definitiva	das	obras	garantidas.
Data, _________________

Condições Particulares a Constar das garan-
tias bancárias

Câmara Municipal de V. N. de Gaia
Garantia Bancária N.º ___________
	 A/O	(identificação	da	dependência	bancária	
e morada), vem a pedido do Sr. (a) /Firma (nome, 
identificação	fiscal	e	morada),	constituir	a	favor	da	
Câmara Municipal de V. N. de Gaia, uma Garantia 
Bancária destinada a garantir a demolição da estru-
tura até ao piso de menor cota em caso de indeferi-
mento, referente ao processo de construção n.º (N.º 
Processo), sito em _______________, freguesia 
de_______________, no valor de ____________€ 
(por extenso).
 Nos termos da presente Garantia a entidade 
pagará até ao montante acima garantido e contra 
o simples pedido formulado por escrito, qualquer 
verba	que	a	Beneficiária	reclame,	quando	alegue	o	
incumprimento das obrigações objeto desta Garan-
tia,	assumidas	pela	Ordenante	perante	a	Beneficiá-
ria.
 A presente Garantia é válida por um (1) ano, 
automaticamente renovável por períodos iguais e 
sucessivos, permanecendo em vigor até que a Câ-
mara Municipal de V. N. de Gaia comunique que 
dela prescinde expressamente, depois de homolo-
gada	a	receção	definitiva	das	obras	garantidas.
Data, _________________ 
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E.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2015/1031
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber que 
o Mercado da Beira – Rio encontrar-se-á aberto e 
em funcionamento nos dias 24 e 31 de Dezembro, 
encerrando nos dias 26 de Dezembro e 02 de Ja-
neiro.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso	e	outros	de	 igual	 teor	que	vão	ser	afixados	
nos lugares públicos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 16 de De-
zembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/12/2015

AVS-CMVNG/2015/1042
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber que 
o horário da Feira de Canidelo a realizar no dia 20 
de Dezembro, prolongar-se-á até às 17.00h.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso	e	outros	de	 igual	 teor	que	vão	ser	afixados	
nos lugares públicos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 16 de De-
zembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

AVS-CMVNG/2015/1043
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Sr. Presidente do Município de Vila Nova de Gaia 
por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber que o 
MERCADO MUNICIPAL DE AFURADA encontrar-se-á 
aberto ao público e em funcionamento nos dias 24 
e 31 de Dezembro de 2015, encerrando nos dias 
26 de Dezembro de 2015 e 02 de Janeiro de 2016.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso	e	outros	de	 igual	 teor	que	vão	ser	afixados	
nos lugares públicos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 15 de De-
zembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 17/12/2015

AVS-CMVNG/2015/1053
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO
AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
do Pelouro da Administração Geral Municipal, no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr.º 
Presidente da Câmara Municipal (Despacho n.º 14/
PCM/2014), faz saber que a se encontram para 
atribuição 32 locais de venda destinados à venda 
ambulante durante as festividades de S. Gonçalo, 
no dia 10 de Janeiro de 2016, sitos na Rua de S. 
Cristóvão de Mafamude, Rua Raimundo de Carva-
lho e Rua 14 de Outubro, autorizados por despacho 
do Exmo. Sr.º Vereador do Pelouro das Atividades 
Económicas Dr.ª José Guilherme Aguiar.
A candidatura à atribuição dos locais de venda re-
feridos decorrerá nos dias 28 e 29 de Dezembro.
Mais se informa a atribuição dos lugares far-se-á 
por ordem de entrada das candidaturas, devendo 
os interessados, no momento da apresentação das 
candidaturas, apresentar comprovativo da existên-
cia de título para o exercício da atividade.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso	e	outros	de	 igual	 teor	que	vão	ser	afixados	
nos lugares públicos do concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de De-
zembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

E.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/1003
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 25 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 23 de novembro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 26 de novembro de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/12/2015

E. AVISOS E EDITAIS
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EDT-CMVNG/2015/1004
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 23 respeitante à Reunião Extra-
ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1005
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 24 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 9 de novembro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro de 2013.
O Vereador, Manuel António Correia monteiro
Data de Publicitação: 01/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1006
(PROC. Nº 0564/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro que 
fica	notificado	o(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 

detenha o terreno sito na Rua da Paz, junto ao nº 
560, freguesia de Canelas, deste concelho, a pro-
ceder à gestão de combustível, relativos aos es-
tratos arbustivo, subarbustivo e arbóreo, no pra-
zo	de	VINTE	DIAS,	 contados	da	data	de	afixação	
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível	definidos	no	Anexo	do	Decreto-Lei	nº	
124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, es-
tando consequentemente em incumprimento do 
disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma 
legal, constituindo assim risco de incêndio e perigo 
para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos	confinantes	a	edificações,	designadamente	ha-
bitações,	estaleiros,	armazéns,	oficinas,	fábricas	ou	
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta	das	edificações	ou	instalações,	medida	a	par-
tir	 da	 alvenaria	 exterior	 da	 edificação,	 de	 acordo	
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios	confinantes,	bem	como	o	abate	e/ou	poda	das	
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias	altamente	inflamáveis.
- Prevê o critério 1 - A do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 - B do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados	 no	mínimo	5	metros	 da	 edificação	 e	
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior,	e,	em	caso	de	 incumprimento	desta	notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão	de	combustível,	ficando	o(a)	proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
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dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de	processo	de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.	
Vila Nova de Gaia, 23 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1008
(PROC. Nº 0540/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Miguel Santos Oliveira, frente ao nº 
104, freguesia de Canelas, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados	 da	 data	 de	 afixação	 do	 presente	 edital,	
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 

mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1009
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 28 de dezembro de 2015, se-
gunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
28.12.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser	afixado	no	átrio	Municipal.
Vila Nova de Gaia, 26 de novembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1010
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
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Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz	saber,	que	fica	por	este	meio	notificado	Rodrigo	
Alves de Oliveira, arrendatário da habitação sita na 
Travessa Quinta das Facas nº114 2º Esq.º – Empre-
endimento Alberto Martins Andrade, freguesia de 
S. Félix da Marinha, deste Concelho, de que na se-
quência da deliberação da Câmara Municipal de 23 
de Novembro de 2015, foi ordenado o despejo ime-
diato do seu agregado familiar e respetivos bens, 
naquela morada, sendo-lhe concedido o prazo de 
60	dias	seguidos,	contados	da	data	de	afixação	do	
presente Edital, para desocupar voluntariamente a 
habitação, deixando-a livre de pessoas e de bens, 
entregando para o efeito a respetiva chave da habi-
tação na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sob 
pena de o não fazendo, o mesmo ser executado 
pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões	 do	 Relatório	 final,	 extraídas	 do	 Inquérito	
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Habi-
tações Sociais e artigo 25º da Lei nº81/2014 de 19 
de Dezembro, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	lugares	públicos	de	
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/597
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Vila Nova de Gaia, 03-12-2015 
Data de Publicitação: 09/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1011
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz	saber,	que	fica	por	este	meio	notificado	JÚLIO	
RODRIGUES MARQUES arrendatário da habitação 
sita na Rua da Pedra Moura, nº286 r/c Dt.º - Em-
preendimento D. Armindo Lopes Coelho, freguesia 
de Olival, deste Concelho, de que na sequência da 
deliberação da Câmara Municipal de 23 de Novem-
bro de 2015, foi ordenado o despejo imediato do 
seu agregado familiar e respetivos bens, naquela 
morada, sendo-lhe concedido o prazo de 60 dias 
seguidos,	contados	da	data	de	afixação	do	presente	
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sob pena 
de o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-

clusões	 do	 Relatório	 final,	 extraídas	 do	 Inquérito	
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Habi-
tações Sociais e do artigo 25º da Lei nº 81/2014 de 
19 de Dezembro, cujas cópias do respetivo proces-
so se encontram à disposição, a serem levantadas 
na Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	lugares	públicos	de	
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/590
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Vila Nova de Gaia, 03-12-2015 
Data de Publicitação: 09/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1012
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA TOU-
CE E TRAVESSA DA TOUCE, VILAR DO PARAÍSO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 23 de no-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua da Touce (troço entre a Travessa da Touce e 
Rua dos Lagos) e Travessa da Touce - via de sentido 
único (sentido sul-norte), União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal	
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA ESCOLA 
DO VISO E RUA DO CORGO - CANIDELO  
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 23 No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 
quilómetros por hora, entre a Rua Escola do Viso e 
o entroncamento com a Rua do Corgo, Rua do Viso 
e Rua do Sobreiro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal
Vila Nova de Gaia, 30 de Novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1014
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 que	 fica	 notificado	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito nas travessa 
das Relvas, junto ao nº 52, freguesia de Serzedo, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo 
e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data	de	afixação	do	presente	edital,	em	virtude	do	
referido terreno não cumprir os respetivos crité-
rios	de	gestão	de	combustível	definidos	no	Anexo	
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, e conforme o estabelecido 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regula-
mento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, constituindo assim 
risco de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos	confinantes	a	edificações,	designadamente	ha-
bitações,	estaleiros,	armazéns,	oficinas,	fábricas	ou	
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta	das	edificações	ou	instalações,	medida	a	par-
tir	 da	 alvenaria	 exterior	 da	 edificação,	 de	 acordo	
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios	confinantes,	bem	como	o	abate	e/ou	poda	das	
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-

ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias	altamente	inflamáveis.
- Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados	 no	mínimo	5	metros	 da	 edificação	 e	
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior,	e,	em	caso	de	 incumprimento	desta	notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão	de	combustível,	ficando	o(a)	proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de	processo	de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1015
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
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81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014;
Faz	saber,	que	fica	por	este	meio	notificado	Vânia	
Patrícia de Jesus Castro arrendatário da habitação 
sita na Rua do Monte Grande, nº295 1º Dt.º - Em-
preendimento D. Armindo Lopes Coelho, freguesia 
de Olival, deste Concelho, de que na sequência da 
deliberação da Câmara Municipal de 23 de Novem-
bro de 2015, foi ordenado o despejo imediato do 
seu agregado familiar e respetivos bens, naquela 
morada, sendo-lhe concedido o prazo de 60 dias 
seguidos,	contados	da	data	de	afixação	do	presente	
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sob pena 
de o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões	 do	 Relatório	 final,	 extraídas	 do	 Inquérito	
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Habi-
tações Sociais e artigo 25º da Lei nº81/2014 de 19 
de Dezembro, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	lugares	públicos	de	
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/592
Vila Nova de Gaia, 03-12-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1016
(PROC. Nº 0791/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 que	 fica	 notificado	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito nas travessa 
das Relvas, junto ao nº 16, freguesia de Serzedo, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo 
e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data	de	afixação	do	presente	edital,	em	virtude	do	
referido terreno não cumprir os respetivos crité-
rios	de	gestão	de	combustível	definidos	no	Anexo	
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 

de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, e conforme o estabelecido no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública 
de Vila Nova de Gaia, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos	confinantes	a	edificações,	designadamente	ha-
bitações,	estaleiros,	armazéns,	oficinas,	fábricas	ou	
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta	das	edificações	ou	instalações,	medida	a	par-
tir	 da	 alvenaria	 exterior	 da	 edificação,	 de	 acordo	
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios	confinantes,	bem	como	o	abate	e/ou	poda	das	
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias	altamente	inflamáveis.
- Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados	 no	mínimo	5	metros	 da	 edificação	 e	
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior,	e,	em	caso	de	 incumprimento	desta	notifica-
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ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão	de	combustível,	ficando	o(a)	proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de	processo	de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.	
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador,
(Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1017
(PROC. Nº 0539/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras dos nºs 222 e 240 da Rua dos 
Cruzeiros, freguesia de Serzedo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS,	 contados	 da	 data	 de	 afixação	 do	 presente	
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador,
(Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1018
(PROC. Nº 0777/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
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sito na Rua Sargento Silva, traseiras do nº 401, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS,	 contados	 da	 data	 de	 afixação	 do	 presente	
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1019
(Alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
Procedimento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 

Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de novembro, do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelo despacho n.º 
14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal, com competência con-
ferida por esta última, na Reunião de 25 de outubro 
de 2013. FAZ SABER, nos termos do disposto na alí-
nea d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º	4/2015,	de	7	de	janeiro,	através	da	afixação	do	
presente	Edital,	aos	proprietários	da	edificação	sita	
no ângulo de Rua de Américo de Oliveira, nº 365, 
com Rua da Carriça, s/n e Travessa da Carriça, s/n, 
VILA NOVA DE GAIA, de que, no âmbito do Proces-
so Administrativo nº 862/VT/2015, foi por despa-
cho daquele Senhor Vereador, de 2 de setembro de 
2015, determinada a realização de uma vistoria à 
referida	edificação,	nos	termos	e	para	os	efeitos	do	
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe é conferida pela legislação subsequente, 
com vista à avaliação do seu estado de conserva-
ção. Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 18 de 
janeiro de 2016 pelas 9 horas e 45 minutos, sendo 
que, de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daque-
le diploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular que-
sitos que deseje(m) ver respondidos pelos técni-
cos nomeados. Face ao exposto, solicita-se que, se 
digne(m) estar presente(s) no referido local, no dia 
e período indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada. 
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro de 2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1020
(PROC. Nº 1036/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua das Mimosas, traseiras do nº 64 
com frente ainda para a Rua da Presa, freguesia de 
Grijó, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
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para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1021
(PROC. Nº 0585/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o logradou-
ro da empresa de madeiras da Feiteira, Lda sito 
nas traseiras do nº 1737 da Rua Dr. Castro Correia, 

com frente ainda para a Rua da Feiteira, freguesia 
de Grijó, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de	afixação	do	presente	edital,	em	virtude	do	seu	
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1022
(PROC. Nº 0073/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por	este	meio	que,	fica	notificada	a	comproprietária	
Cabeça de Casal, (Leonor Conceição Soares Teixei-
ra) e os outros comproprietários do quintal/logra-
douro/terreno integrante da habitação devoluta e 
degradada sita na Rua Nova de Casaldeita, número 
de policia irreconhecível, freguesia de Grijó, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de	VINTE	DIAS,	contados	da	data	de	afixação	do	
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alíneas a) e b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional:”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos presentes quer no 
interior como no exterior do imóvel.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 

de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1023
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS LU-
ZES, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 23 DE NO-
VEMBRO DE 2015, foi aprovada a seguinte POSTU-
RA MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua das Luzes troço compreendido entre a Rua Se-
nhor de Matosinhos e Rua da Regueira, implemen-
tação de via de sentido único de circulação rodovi-
ária (sul-norte) com adicional a “10 metros”, União 
das Freguesias de Santa Marinha e Afurada.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1024
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PEDRO 
DO COUTO, CANIDELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 23 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Sinalização Vertical, sinal B2 (STOP), na Rua Pedra 
do Couto, entroncamento com a Rua Chãos Verme-
lhos, Freguesia de Canidelo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal
Vila Nova de Gaia, 1 de Dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1025
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2015/1026
(PROC. Nº 1047/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
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das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua do Outeiro, contíguo ao nº 
46, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1027
(PROC. Nº 0970/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua da Presa, junto ao nº 30, freguesia 
de Grijó, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para pessoas e bens, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1028
(PROC. Nº 0779/2014-DEVS)
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MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o ter-
reno sito ao lado direito do nº 81 da Travessa dos 
Emigrantes, freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de	VINTE	DIAS,	contados	da	data	de	afixação	do	
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 

das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1029
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ENTRE A RUA 
ALTO CHOUSELAS E A TRAVESSA DO NORA, CANI-
DELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 23 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- trânsito proibido, com adicional em "dias de fei-
ra", na Travessa do Nora;
- trânsito proibido, com adicional em "dias de fei-
ra", na Rua Alto dos Chouselas entre a Rua Nova 
das Chouselas e a Travessa do Nora.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal	
Vila Nova de Gaia, 30 de Novembro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1030
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA LA-
VOURA E RUA MANUEL FRANCISCO BRITO, MADA-
LENA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 23 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 
quilómetros por hora, na Rua da Lavoura (troço 
compreendido entre a Urbanização José Domingos 
Poças e a Rua Manuel Francisco Brito);
- Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 
quilómetros por hora, na Rua Manuel Francisco Bri-
to.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal
Vila Nova de Gaia, 30 de Novembro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1032
(PROC. Nº 0664/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
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FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, tendo-se constata-
do que o logradouro da habitação sita na Avenida 
de Sagres, nº 422, freguesia de Gulpilhares, deste 
concelho, do qual é proprietária a Exma. Senho-
ra MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	da	proprietária,	do	terreno	em	causa,	
no sentido de dar execução aos respetivos traba-
lhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1033
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 

DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 26 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1034
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Oliveiras, frente aos nºs 80 a 117, 
freguesia de Avintes, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos	da	data	de	afixação	do	presente	edital,	em	vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
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terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia,10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1040
(PROC. Nº 0183/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no ângulo da Rua Fernandes Barbosa 
com a Avenida de Francelos, freguesia de Gulpilha-
res, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1041
(PROC. Nº 0571/2014-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por	este	meio	que,	fica	notificada	a	senhora	Paula	
Cristina de Lima Felgueiras, residente na Rua Luz 
do Operário, nº 138-1º Dt.º, freguesia de Oliveira 
do Douro, deste concelho, na qualidade de deten-
tora vários gatos aí alojados a proceder em confor-
midade com a legislação e prazos abaixo referen-
ciados,	contados	da	data	de	afixação	do	presente	
edital nos locais de estilo bem como na porta de 
acesso à habitação, porquanto:
Na sequência de reclamação apresentada e poste-
rior	fiscalização	efetuada	pelos	Serviços	da	Divisão	
de Espaços Verdes e Salubridade da Direção Muni-
cipal de Urbanismo e Ambiente, aos Vinte e Sete 
dias do mês de Abril de dois mil e quinze, compa-
receram na Rua Luz do Operário, nº 138-1º Dt.º, 
freguesia de Oliveira do Douro o Dr. José Eduardo 
Rola, na qualidade de Delegado de Saúde Ambien-
tal e o Dr. Rui Jardim, na qualidade de Médico Vete-
rinário Municipal de Vila Nova de Gaia, em regime 
de substituição, no sentido de procederem à visto-
ria ao abrigo do disposto nos nºs 1 e 5 do artigo 3º 
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do D. L. nº 314/2003 de 17/12, referente a uma 
reclamação de insalubridade, na referida morada, 
onde é invocado aí se encontram alojados felídeos, 
sem condições de higiene adequadas, com as se-
guintes conclusões:
As várias tentativas para contactar a residente es-
tas mostraram-se infrutíferas, dado a mesma se 
encontrar ausente ou não atender deliberadamen-
te,	pelo	que	não	foi	possível	verificar	o	número	e	
tipo de animais existentes no interior da habitação, 
bem como as respetivas condições higiossanitárias 
apesar	da	detentora	 ter	 sido	notificada	para	esse	
efeito, sendo que esta ausência é passível de cons-
tituir desobediência às autoridades por falta de jus-
tificação;
No local, encontrava-se uma residente no prédio, a 
qual informou que a requerida possui no interior da 
habitação vários gatos, em más condições de higie-
ne, emanando maus cheiros para as áreas comuns 
do edifício;
Junto à entrada do prédio, não foram percetíveis 
maus odores provenientes do seu interior;
Nestes termos, serve a presente e no uso das com-
petências em mim subdelegadas pela Exma. Sra. 
Vereadora do Pelouro Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira, pelo despacho nº 67/VMMF/2014 
de	05/11/2015,	para	notificar	V.	Exa	do	seguinte:
Deverá no prazo de 10 dias úteis remeter a estes 
serviços:
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Divisão de Espaços Verdes e Salubridade
Avenida Vasco da Gama, nº 927
4430 – 249 VILA NOVA DE GAIA
Justificação	para	a	sua	ausência	 relativa	ao	dia	e	
hora (27/04/2015 ás 16horas) para a qual foi con-
vocada para estar presente na sua habitação, para 
efeitos de realização de Vistoria em causa.
Poderá ainda e em alternativa remeter a respetiva 
justificação	 por	 correio	 eletrónico,	 através	 do	 se-
guinte endereço de e-mail: salubridade@cm-gaia.
pt
Caso	não	seja	recebida	qualquer	justificação	o	as-
sunto será remetido ao competente tribunal, no 
sentido de ser solicitada emissão de Mandado Judi-
cial, nos termos previstos no nº 6 do artigo 3º do 
D. L. Nº 314/2003 DE 17/12.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1044
(PROC. Nº 1029/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua da África, junto ao nº 188-
c/4, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1045
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
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petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz	saber,	que	fica	por	este	meio	notificado	o	rep.	
legal de “TREVO MÁGICO UNIPESSOAL, LDA.”, com 
última sede conhecida na Rua das Corujeiras, n.º 
457 – 3.º Esq.º – Santa Marinha, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 20/07/2015, 
ao abrigo do art.º 49.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Travessa da Barrosa, freguesia de 
Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat modelo Ducato, 
matrícula 38-IP-97
Dispõe	o	notificado	do	prazo	de	30	dias,	contados	
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de	igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	lugares	de	
estilo.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/605
Vila Nova de Gaia, 04-12-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 18/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1047
(PROC. Nº 0527/2014-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 100 da Rua Vinte e Oito 
de Janeiro, freguesia de Santa Marinha, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de	VINTE	DIAS,	contados	da	data	de	afixação	do	
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 

urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1048
(PROC. Nº 0147/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que os 
terrenos sitos na Rua Helena Timóteo, junto aos 
nºs 15/47 e Rua Fernando Cunha Ferraz, fregue-
sia de Santa Marinha, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
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disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os terrenos em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1049
(PROC. Nº 0265/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua das Lavouras, junto ao nº 432, fregue-

sia de Santa Marinha, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos	da	data	de	afixação	do	presente	edital,	em	vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1050
(PROC. Nº 0713/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sita na Avenida da Repú-
blica, nº 640, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.	
Vila Nova de Gaia,25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1051
(PROC. Nº 0713/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sita na Avenida da Repú-
blica, nº 626, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1054
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVES-
SA DAS OLIVEIRAS COM RUA DAS OLIVEIRAS – 
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 9 de no-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Travessa das Oliveiras (interseção com a Rua das 
Oliveiras) - sinal de cedência de prioridade
Rua Conde D. Henrique (interseção com a Rua das 
Oliveiras) - sinal de cedência de prioridade
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal	
Vila Nova de Gaia, 15 de dezembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1056
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 25 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 23 de novembro de 2015, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, 
no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25. 
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 21 de dezembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1057
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 04/05
(Notificação	aos	proprietários	dos	lotes	constantes	
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 19 de 
novembro de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 

loteamento n.º 04/05 para o lote n.º 6, requerido 
em nome de M.R.L. – GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, 
que tem como objetivo:
a) Anulação do piso da subcave; 
b) Ampliação da área do piso da cave; 
c) Ampliação da área dos pisos acima da cota de 
soleira; 
d) Redução da área destinada a habitação; 
e) Redução da área destinada a estacionamento. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º	ficam	os	proprietários	dos	lotes	constantes	do	
referido	 alvará	 de	 loteamento	 notificados	 para	 se	
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4253/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 22/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1058
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 5/87
(Notificação	aos	proprietários	dos	lotes	constantes	
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 26 de 
novembro de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 05/87 para o lote n.º 24, requeri-
do em nome de MARIE FRANCE FONSECA PINTO, 
que tem como objetivo a alteração da mancha de 
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implantação, o aumento da área de implantação, 
de 82,5m2 para 194,7m2, o aumento da área de 
construção, de 165m2 para 230m2 e a eliminação 
do alpendre lateral. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º	ficam	os	proprietários	dos	lotes	constantes	do	
referido	 alvará	 de	 loteamento	 notificados	 para	 se	
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 4795/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 22/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1061
(PROC. Nº 1059/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Arca de Noé, ao lado do nº 
332, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1062
(PROC. Nº 1060/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Arca de Noé, entre o nº 286 e 
o nº 306, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
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aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1063
(PROC. Nº 1086/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito no gaveto da Rua Escola de S. Paio com a 
Rua Alto Monte da Luz, freguesia de Canidelo, des-
te concelho, se encontra coberto de densa e varia-
da vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 

a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 2312/2015

EDT-CMVNG/2015/1064
(PROC. Nº 0514/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro	 e	 por	 este	meio	 que,	 fica	 notificado	 o(a)	
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Avenida Professor Orlando Ribeiro, ao lado 
do nº 385, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS,	 contados	 da	 data	 de	 afixação	 do	 presente	
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
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lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior,	 e,	 em	caso	de	 incumprimento	desta	notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos	 de	 limpeza,	 ficando	 o(a)	 proprietário(a),	
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de	execução	fiscal,	nos	termos	do	Código	de	Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1065
(PROC. Nº 0654/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-

ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito nas traseiras do nº 224 da Rua do 
Flower, freguesia de Canidelo, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual	teor	que	vão	ser	afixados	nos	locais	de	estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1066
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PADRE 
MANUEL HEITOR, AVINTES
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 14 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
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Rua Padre Manuel Heitor - Colocação de um adi-
cional de "Exceto Bus e veículos de peso superior 
a 10t", ao sinal C1 existente, no sentido norte-sul. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal	
Vila Nova de Gaia, 18 de Dezembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1067
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA ESCOLA 
SÃO PAIO E RUA DE BUSTES, CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 14 de De-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de sinalização de paragem obrigatória, 
STOP, na Rua Escola de São Paio, no entroncamen-
to com a Rua Encosta do Sol;
- Colocação de sinalização de paragem obrigatória, 
STOP, na Rua de Bustes, no entroncamento com a 
Rua Escola de São Paio
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado	no	átrio	municipal
Vila Nova de Gaia, 22 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1068
(PROC. Nº 1055/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no Recanto das Chieiras, frente ao nº 
25, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”

Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1069
(PROC. Nº 1123/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito no ângulo da Rua do Viso com a Traves-
sa da Escola do Viso, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para a 
saúde pública e risco de insalubridade, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
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nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1070
(PROC. Nº 1062/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Travessa das Zambueiras, frente 
ao nº 88 e seguintes, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à	notificação	do(a)	proprietário(a),	arrendatário(a),	
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de	 igual	 teor	 que	 vão	 ser	 afixados	 nos	 locais	 de	
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/12/2015

EDT-CMVNG/2015/1071
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 27 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 28 de dezembro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por	ser	verdade	e	a	fim	de	ser	tornada	pública	se	
fez	o	presente	Edital	que	vai	 ser	afixado	no	átrio	
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 320/12/2015

*EDT-CMVNG/2015/1025
Eng.º	Serafim	Silva	Martins,	Presidente	do	Conse-
lho de Administração de “Águas e Parque Biológico 
de gaia, EM, S.A.”.
TORNA PÚBLICO nos termos do n.º 1 do art.º 17º 
do decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, os resul-
tados obtidos nas análises efetuadas à água desti-
nada ao consumo humano de 1 de Julho até 30 e 
Setembro de 2015.
Vila Nova de gaia, 03 de Dezembro de 2015.
O Conselho de Administração.
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